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

Zdvojení stávajícího vedení V403
Prosenice - Nošovice

Červen 2014

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ........................................................................................................ 11
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ....................................................................................................... 38
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU................................................................................................................... 39
B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................ 39

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 .......................................................................................39
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru...........................................................................................................................39
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)........................................................................................39
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ...........................................................................40
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z
hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí ...........................................................................41
B.I.5.1
Zdůvodnění potřeby záměru ............................................................................................................41
B.I.5.2
Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr,
resp. odmítnutí ....................................................................................................................................................42
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru .................................................................................49
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení .........................................................54
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků.........................................................................................54
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
.............................................................................................................................................................................55

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH ......................................................................................................... 56

B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu ...................................................................56
B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ...................................................................57
B.II.3. Voda ..........................................................................................................................................................59
B.II.4. Ostatní surovinové a energetické zdroje ...................................................................................................59
B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ................................................................................................60

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH .................................................................................................................61

B.III.1. Emise do ovzduší ......................................................................................................................................61
B.III.2. Odpadní vody ...........................................................................................................................................62
B.III.3. Odpady .....................................................................................................................................................62
B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií ..........................................................64
B.III.5. Ostatní ......................................................................................................................................................64
B.III.5.1
Měření hluku z provozu stávajícího vedení ......................................................................................68
B.III.5.2
Akustická modelace provozu dvojitého vedení................................................................................70
B.III.6. Doplňující údaje ........................................................................................................................................76

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ................................................ 77
C.I.

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ....................... 77

C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny ................................................................................................77
C.I.2. Natura 2000 ...............................................................................................................................................80
C.I.2.1
Identifikace dotčených lokalit ..........................................................................................................80
C.I.2.2
Stručný popis dotčených lokalit soustavy Natura 2000 ...................................................................81
C.I.2.3
Dotčené předměty ochrany .............................................................................................................85
C.I.2.4
Popis dotčených předmětů ochrany ................................................................................................87
C.I.3. Zvláště chráněná území ..............................................................................................................................90
C.I.3.1
Velkoplošně chráněná území ...........................................................................................................90
C.I.3.2
Maloplošně chráněná území ...........................................................................................................90
C.I.4. Přírodní parky .............................................................................................................................................91
C.I.5. Významné krajinné prvky ...........................................................................................................................91
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

1

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

C.I.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu ...............................................................92
C.I.7. Území hustě zalidněná................................................................................................................................94
C.I.8. Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného zatížení ................................................95
C.I.9. Extrémní poměry v dotčeném území ..........................................................................................................95

C.II.

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ........................ 95

C.II.1. Ovzduší a klima..........................................................................................................................................95
C.II.2. Voda ..........................................................................................................................................................97
C.II.3. Půda.........................................................................................................................................................107
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje .....................................................................................................109
C.II.4.1
Geomorfologické členění ...............................................................................................................109
C.II.4.2
Geologie krajiny .............................................................................................................................109
C.II.4.3
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství ............................................................110
C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy ....................................................................................................................... 116
C.II.5.1
Fauna .............................................................................................................................................117
C.II.5.2
Flóra a ekosystémy ........................................................................................................................122
C.II.6. Krajinný ráz ..............................................................................................................................................129
Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu ...................................................................................137
C.II.7. Obyvatelstvo a hmotný majetek .............................................................................................................141

C.III.
ZATÍŽENÍ

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
………………………………………………………………………………………………………………………………..142

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ............................................................................................................................... 143
D.I.

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI ...................................................................................... 143

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů .....................................................................143
D.I.1.1
Neionizující záření..........................................................................................................................143
D.I.1.2
Vliv neionizujícího záření na zdraví................................................................................................143
D.I.1.3
Kritéria a hygienické limity pro neionizující záření ........................................................................144
D.I.1.4
Odhad vlivu EM pole na zdraví u nadzemního vedení ..................................................................146
D.I.1.5
Charakteristika zdravotního rizika u neionizujícího záření ............................................................148
D.I.1.6
Zhodnocení účinků neionizujícího záření u nadzemního vedení...................................................149
D.I.1.7
Hluk ................................................................................................................................................149
D.I.1.8
Nepříznivé účinky hluku na zdraví .................................................................................................150
D.I.1.9
Kritéria pro posouzení zdravotních účinků hluku ..........................................................................151
D.I.1.10
Hluk ze stavební činnosti ...............................................................................................................153
D.I.1.11
Odhad hladiny hluku u nadzemního vedení ..................................................................................155
D.I.1.12
Charakteristika účinků hluku výstavby a provozu dvojitého vedení 400kV ...................................155
D.I.1.13
Nejistoty hodnocení .......................................................................................................................158
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima ...........................................................................................................................160
D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky ..........................................160
D.I.3.1
Hluk ................................................................................................................................................160
D.I.3.2
Vibrace ...........................................................................................................................................162
D.I.3.3
Ionizující záření ..............................................................................................................................162
D.I.3.4
Neionizující záření ..........................................................................................................................162
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody .......................................................................................................163
D.I.4.1
Vlivy na povrchové vody ................................................................................................................163
D.I.4.2
Vlivy na podzemní vody .................................................................................................................164
D.I.5. Vlivy na půdu ............................................................................................................................................164
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

2

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje .........................................................................................165
D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000 ..............................................................................................................165
D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ..........................................................................................................168
D.I.8.1
Vlivy na faunu ................................................................................................................................168
D.I.8.2
Vlivy na flóru ..................................................................................................................................174
D.I.8.3
Vlivy na ÚSES .................................................................................................................................175
D.I.9. Vlivy na krajinu .........................................................................................................................................176
D.I.9.1
Konflikt s přírodními hodnotami ....................................................................................................176
D.I.9.2
Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do prostorových vztahů a ovlivnění vizuální scény .......177
D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ........................................................................................182
D.I.10.1
Konflikt s kulturními hodnotami ....................................................................................................182

D.II.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘÍHRANIČNÍCH VLIVŮ ................................................................................. 183
D.III.
CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NADSTANDARDNÍCH STAVECH
………………………………………………………………………………………………………………………………..184
D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ........................................................................................................... 184
D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
………………………………………………………………………………………………………………………………..190
D.VI.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE ............................................................................................................................. 191
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ................................................................................ 192
E.I.

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ TRASY VEDENÍ ..................................................................................... 192

E.I.1. Lokalita Lichnov ........................................................................................................................................192
E.I.2. Lokalita Skalice .........................................................................................................................................192

E.II.

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ VEDENÍ ............................................................................... 193

F. ZÁVĚR................................................................................................................................... 194
G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ................................. 195
H. PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 199
Přílohy jsou označeny v souladu s odkazy v textové části dokumentace záměru.

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

3

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obrázek č. 1
Umístění záměru .....................................................................................................................39
Obrázek č. 2
Navržené varianty v lokalitě Lichnov .......................................................................................43
Obrázek č. 3
Navržené varianty v lokalitě Skalice ........................................................................................44
Obrázek č. 4
Základní typ nosného stožáru Dunaj .......................................................................................50
Obrázek č. 5
Základní typ nosného stožáru Soudek ....................................................................................51
Obrázek č. 6
Zaústění do TR Prosenice – stávající stav ..............................................................................52
Obrázek č. 7
Zaústění do TR Prosenice – nový stav ....................................................................................52
Obrázek č. 8
Zaústění do TR Nošovice – stávající stav ...............................................................................53
Obrázek č. 9
Zaústění do TR Nošovice – nový stav .....................................................................................54
Obrázek č. 10 Místa měření v lokalitě Hlinsko ................................................................................................68
Obrázek č. 11 Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku A ..............................................................69
Obrázek č. 12 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Hodslavice č.p. 36 ..................................................71
Obrázek č. 13 Mapa hladin akustického tlaku A Lichnov č.p. 276 ..................................................................72
Obrázek č. 14 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Lichnov č.p. 56 .......................................................72
Obrázek č. 15 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Lichnov č.p. 218 – Varianta 0 .................................73
Obrázek č. 16 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Lichnov č.p. 218 – Varianta I ..................................73
Obrázek č. 17 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Tichá .......................................................................74
Obrázek č. 18 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Hodoňovice č.p. 146 ...............................................74
Obrázek č. 19 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Skalice čp. 155 – Varianta I ....................................75
Obrázek č. 20 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Janovice č.p. 86 – Varianta II .................................75
Obrázek č. 21 Křížení trasy vedení s EVL Bečva – Žebračka ........................................................................81
Obrázek č. 22 Křížení trasy vedení s EVL Řeka Ostravice ............................................................................82
Obrázek č. 23 Křížení trasy vedení s EVL Niva Morávky ...............................................................................83
Obrázek č. 24 Křížení vedení s EVL Řeka Ostravice .....................................................................................85
Obrázek č. 25 Křížení vedení s EVL Niva Morávky ........................................................................................86
Obrázek č. 26 Křížení vedení s EVL Bečva – Žebračka .................................................................................86
Obrázek č. 27 Přírodní rezervace Rybníky .....................................................................................................90
Obrázek č. 28 Národní přírodní památka Skalická Morávka ..........................................................................91
Obrázek č. 29 Přírodní park Podbeskydí ........................................................................................................91
Obrázek č. 30 Oblasti povodí ČR a jejich administrativní uspořádání ............................................................97
Obrázek č. 31 Záplavové území toku Bečvy .................................................................................................101
Obrázek č. 32 Záplavové území toku Bečvy .................................................................................................101
Obrázek č. 33 Záplavové území toku Sednice .............................................................................................101
Obrázek č. 34 Záplavové území toku Lubina ................................................................................................102
Obrázek č. 35 Záplavové území toku Tichávky ............................................................................................102
Obrázek č. 36 Záplavové území toku Olešné ...............................................................................................102
Obrázek č. 37 Záplavové území toku Ostravice ...........................................................................................103
Obrázek č. 38 Záplavové území toku Morávky .............................................................................................103
Obrázek č. 39 Ochranná pásma vodních zdrojů Sušice ...............................................................................105
Obrázek č. 40 Ochranná pásma vodních zdrojů Vysoká ..............................................................................106
Obrázek č. 41 Půdní typy ..............................................................................................................................109
Obrázek č. 42 Geologická mapa ...................................................................................................................110
Obrázek č. 43 Chráněná ložisková území ....................................................................................................111
Obrázek č. 44 Oblasti surovinových a přírodních bohatství .........................................................................112
Obrázek č. 45 Dobývací prostory ..................................................................................................................114
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

4

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Obrázek č. 46
Obrázek č. 47
Obrázek č. 48
Obrázek č. 49
Obrázek č. 50
Obrázek č. 51

Sesuvné území Choryně .......................................................................................................115
Poddolovaná území ...............................................................................................................115
Geologicky významná lokalita ...............................................................................................116
Vztah mezi intenzitou hluku a podílem obtěžovaných exponovaných osob .........................153
Hladiny akustického tlaku A v lokalitě objektu Mořkov čp. 209 – demontáž základů ............154
Umístění záměru vedení s označením V403.........................................................................196

SEZNAM TABULEK
Tabulka č. 1
Umístění záměru .....................................................................................................................39
Tabulka č. 2
Vyhodnocení řešených variant ................................................................................................49
Tabulka č. 3
Výčet územně samosprávných celků ......................................................................................54
Tabulka č. 4
Navazující rozhodnutí ..............................................................................................................55
Tabulka č. 5
Předpokládané celkové emise z mobilních spalovacích zdrojů za období výstavby ..............62
Tabulka č. 6
Kategorie odpadů ....................................................................................................................63
Tabulka č. 7
Výsledky měření v lokalitě Hlinsko ..........................................................................................68
Tabulka č. 8
Křížení trasy vedení s prvky ÚSES .........................................................................................78
Tabulka č. 9
EVL potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem ..............................................................80
Tabulka č. 10
Ptačí oblasti potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem ..................................................81
Tabulka č. 11
Předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka ..............................................................................82
Tabulka č. 12
Předměty ochrany EVL Řeka Ostravice ..................................................................................83
Tabulka č. 13
Předměty ochrany EVL Niva Morávky .....................................................................................83
Tabulka č. 14
Předměty ochrany PO Poodří ..................................................................................................84
Tabulka č. 15
Předměty ochrany PO Beskydy ...............................................................................................85
Tabulka č. 16
Přítomnost hodnot přírodní charakteristiky ..............................................................................94
Tabulka č. 17
Hustota zalidnění .....................................................................................................................94
Tabulka č. 18
Charakteristika vodních toků ...................................................................................................97
Tabulka č. 19
Vodní plochy ............................................................................................................................99
Tabulka č. 20
Významné vodní toky ..............................................................................................................99
Tabulka č. 21
Zvláště chráněné druhy ptáků ...............................................................................................118
Tabulka č. 22
Zvláště chráněné druhy obojživelníků a plazů ......................................................................118
Tabulka č. 23
Zvláště chráněné druhy savců ...............................................................................................119
Tabulka č. 24
Zvláště chráněné druhy s užší vazbou ..................................................................................119
Tabulka č. 25
Zvláště chráněné druhy rostlin ..............................................................................................129
Tabulka č. 26
PDoKP 1 Prosenice - Sušice .................................................................................................132
Tabulka č. 27
PDoKP 2 Hlinsko – Radotín...................................................................................................133
Tabulka č. 28
PDoKP 3 Soběchleby - Choryně .........................................................................................133
Tabulka č. 29
PDoKP 4 Choryně - Jesenice ..............................................................................................134
Tabulka č. 30
PDoKP 5 Hostašovice - Tichá ...............................................................................................135
Tabulka č. 31
PDoKP 6 Kozlovice - Palkovice ............................................................................................135
Tabulka č. 32
PDoKP 7 Baška - Nošovice ...................................................................................................136
Tabulka č. 33
Charakteristika pro PDoKP 1 – 3 (úsek Prosenice – Choryně) .............................................137
Tabulka č. 34
Charakteristika pro PDoKP 4 – 6 (Choryně - Palkovice) ......................................................138
Tabulka č. 35
Charakteristika pro PDoKP 7 Baška - Nošovice ...................................................................140
Tabulka č. 36
Objekty v blízkosti vedení ......................................................................................................141
Tabulka č. 37
Účinky elektomagnetického. pole a záření v závislosti na kmitočtu ......................................144
Tabulka č. 38
Projevy působení indukovaného proudu v těle člověka ........................................................144
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

5

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Tabulka č. 39
Tabulka č. 40
Tabulka č. 41
Tabulka č. 42
Tabulka č. 43
Tabulka č. 44
Tabulka č. 45
Tabulka č. 46
Tabulka č. 47
Tabulka č. 48
Tabulka č. 49
Tabulka č. 50

Nejvyšší přípustné hodnoty ...................................................................................................145
Objekty umístěné v koridoru vedení V403/803 Prosenice – Nošovice .................................147
Prahové hodnoty účinků hluku pro denní dobu (LAeq, 6-22 h) (WHO) ......................................150
Prahové hodnoty účinků hluku pro noční dobu (LAeq, 22-6 h) (WHO 2007)..............................151
Modelované hodnoty pro hlukově nejvýznamnější fáze realizace záměru ...........................154
Odhad podílu silně a lehce hlukem obtěžovaných osob při realizaci záměru .......................156
Odhad podílu lehce hlukem obtěžovaných a rušených osob z provozu nového vedení ......157
Vypočtené a naměřené hodnoty pro hlukově nejvýznamněji exponované objekty ...............161
Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty ................................................162
Seznam ptáků z užší vazbou .................................................................................................169
Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu záměru ...................................180
Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu .........................181

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

6

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

SEZNAM ZKRATEK
A
Váhový filtr
AC
Střídavý proud (z anglického alternating current)
AOPK ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
AVČR
Akademie věd České republiky
B
Magnetická indukce
BPEJ
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
C1 - C4
Stupeň ohrožení dle Červeného seznamu
cca
Circa - latinsky přibližně
CD
Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat
CEVD
Centrální evidence vodních toků
cm
Centimetr – jednotka délky
CNS
Centrální nervová soustava
CO
Oxid uhelnatý
č.
Číslo
č.e.
Číslo evidenční
ČEPS
Česká energetická přenosová soustava
ČEZ
České energetické závody
ČIŽP
Česká inspekce životního prostředí
CNS
Centrální nervová soustava
č.p.
Číslo popisné
ČR
Česká republika
ČS
Červený seznam
ČSN
Česká technická norma
ČSN EN
Česká technická norma evropská norma
dB
Decibel - jednotka hladiny intenzity akustického tlaku
DN
Světlost potrubí
DPS
Dokumentace pro provádění stavby
DUR
Dokumentace pro územní řízení
DVD
Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat
E
Intenzita elektrického pole
EIA
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EC
Evropská komise (European Commission)
EHS
Evropské hospodářské společenství
EM
Elektromagnetické
ENTSO-E
Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav
EU
Evropská unie
EURO
Evropské emisní standardy (European emission standards)
EVL
Evropsky významná lokalita
f
Frekvence – fyzikální veličina
ha
Hektar – jednotka plochy
HC
Uhlovodíky
HDV
Těžký nákladní automobil
HPJ
Hlavní půdní jednotka
HSD
Podíl vysoce obtěžovaných osob
Hz
Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmitočtu)
CHKO
Chráněná krajinná oblast
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CHOPAV
CHVePS
CHVeP
ICNIRP
IČ
ID
J
Jmod
JZ
JZD
kg
km
km2
KO
KPZ
KR
KÚ
ks
k.ú.
kV
l
LA,T
LAeq,T
LA(S)
Ld
Ldn
Ldvn
LpA
LCV
LSD
LV
L1/3
m
m2
m3
MÚ
MK
m n. m.
MPR
MPZ
MVA
MWh
MZE
MZCHÚ
MŽP
N
NDOP

Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor
Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením
Identifikační číslo
Zkratka pro Identifikaci
Indukovaná proudová hustota
Modifikovaná proudová hustota
Jihozápad
Jednotné zemědělské družstvo
Kilogram – jednotka hmotnosti
Kilometr - jednotka délky
Kilometr čtverečný – jednotka plochy
Kriticky ohrožený druh
Krajinná památková zóna
Krajinný ráz
Krajský úřad
Kusů
Katastrální území
Kilovolt - fyzikální jednotka elektrického napětí
Litr – jednotka objemu
Procentní hladina akustického tlaku, vážená filtrem A, v době T
z měřeného
časového intervalu
T
Ekvivalentní
hladina akustického
tlaku vážená
filtrem A v době T
Expozice hlukem ze stavební činnosti
Průměrná hluková expozice
Hlukový ukazatel (den – noc)
Hlukový ukazatel (den – noc - večer)
Hladina akustického tlaku vážená filtrem A
Lehký nákladní automobil
Podíl lehce obtěžovaných osob
List vlastnictví
Hladina akustického tlaku v 1/3 pásmech frekvenčního spektra
nekorigované
Metr - jednotka délky
Metr čtvereční – jednotka plochy
Metr krychlový - jednotka objemu
Městský úřad
Ministerstvo kultury
Metrů nad mořem
Městská památková rezervace
Městská památková zóna
Megavoltampér - jednotka zdánlivého elektrického výkonu
Megawatthodina - jednotka výkonu
Ministerstvo zemědělství
Maloplošně zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
Nálezová data ochrany přírody
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NEK
NIZ
NKP
n.l.
NOx
NP
NPH
NPP
NPR
NRBC
NRBK
NV
O
O
OBÚ
Odst.
OP
OPV
ORP
OŽPZ
PDoKP
pH
Písm.
PM
PO
POÚ
PP
PHO
PR
PS
PUPFL
RB
RBC
REZZO
RH
RK
RS
RZ
řkm
S
SA
SAR
Sb.
SEK
SO
SO2
SSL

Nezávislá energetická komise
Neionizující záření
Národní kulturní památka
Našeho letopočtu
Oxidy dusíku – souhrnné označení
Národní parky
Nejvyšší přípustná hodnota
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
Ohrožený druh
Ostatní odpad
Obvodní báňský úřad
Odstavec
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo vedení
Obec s rozšířenou působností
Odbor životního prostředí a zemědělství
Potencionálně dotčený krajinný prostor
Vodíkový exponent
Písmeno
Pevné částice
Ptačí oblast
Pověřený obecní úřad
Přírodní památka
Pásmo hygienické ochrany
Přírodní rezervace
Přenosová soustava
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Referenční bod
Regionální biocentrum
Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
Referenční hodnota
Regionální koridor
Rychlostní silnice
Rozvodna
Říční kilometr
Hustota zářivého toku
Měrná absorbovaná energie
Měrný absorbovaný výkon
Sbírky
Státní energetická koncepce
Silné ohrožený druh
Oxid siřičitý
Státní správa lesů
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stol.
st. parc.
SV
sv.
t
t
T
TT
TR
tis.
TZL
ÚCL
ust.
ÚSES
v
VB
vvf
vvn
VKP
VOC
VPR
VPZ
VT
VTL
VUSS
VVTL
WHO
zák.
ZCHÚ
zn.
ZOV
ZP
ZPF
zvn
%A
% HA
% LA

Století
Stavební parcela
Severovýchod
Svatý
Tuna – jednotka hmotnosti
Čas – označení fyzikální veličiny
Tesla – jednotka magnetické indukce
Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním
Transformovna
Tisíc
Tuhé znečišťující látky
Útvar pro civilní letectví
Ustanovení
Územní systém ekologické stability
Výška
Výpočtový bod
Velmi vysokofrekvenční
Velmi vysoké napětí
Významný krajinný prvek
Těkavé organické látky
Vesnická památková rezervace
Vesnická památková zóna
Vodní tok
Vysokotlaký
Vojenská ubytovací a stavební správa
Velmi vysokotlaký
World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace
Zákon
Zvláště chráněné území
Značka
Zásady organizace výstavby
Zemní past
Zemědělský půdní fond
Zvlášť vysoké napětí
Procento středně obtěžované populace
Procento výrazně obtěžované populace
Procento mírně obtěžované populace
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ 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 20. 1. 2014 příslušný úřad
„Závěr zjišťovacího řízení“ pod č. j. 4050/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 záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ 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 veřejné zdraví ve smyslu ustanovení § 19
zákona s důrazem na možné vlivy elektromagnetického záření na veřejné zdraví.
2) Navrhnout opatření minimalizující trvalý plošný zábor zemědělského půdního fondu a opatření
minimalizující vliv záměru na pozemky zemědělského půdního fondu tam, kde půjde o zábor
dočasný.
3) Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podrobně vyhodnotit vlivy záměru
na tyto pozemky včetně vyhodnocení případného zvýšeného rizika ohrožení lesních pozemků
větrnou kalamitou a návrhu příslušných opatření.
4) Ve vytipovaných citlivých místech (přechody záměru přes vodní toky, vodní plochy, prvky
územního systému ekologické stability) navrhnout instalaci vodičů tak, aby při ní nedošlo k
pozemním pojezdům stavební techniky (metoda zatahování vodičů pomocným lankem).
5) Navrhnout přesné umístění stožárů tak, aby nedošlo k zhoršení odtokových poměrů v území a
ovlivnění aktivních zón vodních toků.
6) Navrhnout přístupové cesty k jednotlivým stožárovým místům i jinam na staveniště tak, aby byly
v maximální možné míře využívány stávající komunikace. Navrhnout vhodná místa pro skládky
materiálu, skladování závadných látek, údržbu mechanizmů (tzn. např. ne v blízkosti vodních
toků, nádrží a vodních zdrojů). V dokumentaci je třeba popsat i případné střety záměru s
existující infrastrukturou (vodní řady, plynovody apod.).
7) Specifikovat trasu vedení (v max. možné míře dodržet stávající trasu vedení; dle stupně
přípravy specifikovat umístění stožárů (s ohledem na ochranu přírody a krajiny, záplavové
území atd.); zdůvodnit odklon trasy vedení od stávajícího vedení; vyhodnotit dostatečnost
navržených úprav trasy vedení v lokalitě Mořkov a v případě potřeby navrhnout další úpravy;
uvést podrobnější údaje k plošným výměrám stožáru nadzemního vedení atd.; doplnit případné
varianty řešení, pokud jsou účelné a technicky možné).
8) Na základě provedení důkladného terénního přírodovědného průzkumu v lokalitě záměru
vypracovat biologické hodnocení, které se bude věnovat především citlivým lokalitám, jako jsou
lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
(zákonné i registrované) a prvky územního systému ekologické stability. Terénní průzkum bude
zaměřen i na vytipování rizikových míst z hlediska možných střetů ptáků s vodiči; v těchto
rizikových místech budou navržena opatření, která budou bránit těmto střetům, usmrcování
nebo poraňování ptáků elektrickým proudem. Závěry a doporučení biologického hodnocení
převzít do příslušných kapitol dokumentace.
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.
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Výše uvedené požadavky jsou podrobně zpracovány v příslušných kapitolách Dokumentace. Dle
požadavků uvedených pod jednotlivými body jsou v následujícím textu uvedeny zkrácené citace,
nebo v popisu jednotlivých vyjádření je proveden odkaz na příslušnou kapitolu dokumentace,
eventuálně je zdůvodněno.
Vypořádání požadavků vyplývající ze Závěru zjišťovacího řízení:
1) V textu Dokumentace, viz kapitola D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických
vlivů jsou řešeny možné vlivy elektromagnetického záření na veřejné zdraví. Zpracované
autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je uvedeno v Příloze č. 6.
2) Vzhledem k tomu, že trasa navrženého dvojitého vedení využívá v maximální možné míře
stávající trasu vedení, není předpokládán významný zásah do pozemků zemědělského půdního
fondu. Celková plocha trvalého odnětí pozemků ze ZPF pro umístění základů stožárů se
předpokládá cca 1,6 ha pro 194 stožárů v trase záměru. Variantní řešení trasy záměru
nepředpokládá navýšení počtu stožárů, tudíž ani navýšení nároků na odnětí pozemků ze ZPF.
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. V průběhu přípravy realizace záměru
bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Postup při odnětí pozemků ze ZPF je
řešen v kapitole B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu.
V důsledku změny stožárové konstrukce v trase vedení, tj. náhrada stávajících stožárů typu
Portál za nové stožáry typu Dunaj a Soudek, dojde k zúžení celého koridoru vedení (tj. průmět
krajních vodičů a ochranné pásmo) ze stávající šíře cca 74,0 m na 69,4 m v běžné trase u
stožárů typu Dunaj a v úseku se stožáry typu Soudek na 58,6 m v běžné trase. Stávající koridor
vedení se zmenší v úseku se stožáry typu Dunaj o cca 4,6 m a v úseku se stožáry typu Soudek o
cca 15,4 m.
Přesný rozsah záboru zemědělské půdy není v této fázi přípravy znám, bude stanoven v dalším
stupni projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a
inženýrsko – geologického průzkumu.
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 zákona č.334/1992 Sb. v platném
znění, dočasné vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu na ZPF jsou uvedena v kapitole D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí.
3) Trasa zdvojeného vedení s označením V403/803 je z důvodu minimalizace nutnosti odlesnění
v maximální možné míře vedena v koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV
s označením V403. V trase vedení jsou navržena tři místa odklonění z původní trasy vedení.
Jedná se o dílčí úpravu trasy v obci Mořkov, kvůli zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily,
dále v obci Palkovice, z důvodu osové vzdálenosti stávajících stožárů souběžných vedení
s označením V405 a V403 a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu s vedením
s označením V405 je z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických požadavků
stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění posunuta osa vedení V403/803 o
cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405. Při realizaci záměru se počítá s minimální potřebou
odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu cca 0,15 ha. Přesné vymezení dotčení
pozemků určených k plnění funkcí lesa bude známo až v dalším stupni projektové dokumentace.
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného pásma
s objekty určenými pro bydlení. Z toho důvodu jsou v uvedených lokalitách navrženy varianty
umístění trasy vedení.
Případnou realizací varianty I v lokalitě Lichnov a varianty II v lokalitě Skalice tj. dílčí změna trasy
vedení si pak vyžádá nový zábor PUPFL. Předpokládaná plocha nového záboru PUPFL v lokalitě
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4)

5)

6)

7)

Lichnov činí cca 0,1 ha a v lokalitě Skalice činí cca 1,9 ha. Přesná plocha trvalého záboru PUPFL
bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace. Díky přeložce trasy v lokalitě Skalice
zároveň dojde k uvolnění ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem vedení a to
v rozsahu cca 2,2 ha.
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Ohrožení lesních pozemků větrnou kalamitou je uvedeno v textu Dokumentace v kapitole B.II.2.
Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. V průběhu přípravy realizace
záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude zhotovitel projednávat s příslušným
orgánem státní správy lesů a 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.
Ve vytipovaných citlivých místech je navržena instalace vodičů zatahování pomocným lankem.
Metoda zatahování vodičů pomocným lankem je popsána v textu Dokumentace v kapitole B.I.6
Popis technického a technologického řešení záměru.
Stávající stožárová místa budou v maximální míře zachována, přemístění některých z nich nelze
v této fázi zcela vyloučit. Přesné umístění stožárových míst bude detailně stanoveno v dalším
stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
Tato problematika je řešena v kapitole C.II.2 Voda, Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou
popsány v kapitole D.I.4. Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu na ochranu vod
jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace. V případě potřeby
budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou zřízeny provizorní sjezdy. Od
existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stožárovým místům stanoveny příjezdové
cesty výhradně v trase vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším
stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR). Tato problematika je
podrobně řešena v textu Dokumentace v kapitole B.II.5 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
Základní opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů při
výstavbě jsou uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
V okolí stavby se vyskytují ochranná pásma technické infrastruktury, která jsou vytyčena
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 pozemních komunikací atd. Případné střety s technickou infrastrukturou budou řešeny
v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení).
Trasa navrženého dvojitého vedení využívá v maximální možné míře stávající trasu vedení a tím
budou zachována stávající stožárová místa. Uvažované počty a plochy stožárů jsou pouze
odborným odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy
(Dokumentace pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA (jehož součástí je Biologické
hodnocení, Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a Posouzení
vlivu záměru na krajinný ráz) a inženýrsko-geologického průzkumu.
Popis a zdůvodnění odklonu od stávající trasy vedení je uveden v textu Dokumentace v kapitole
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru.
Případná další úprava trasy vedení v lokalitě Mořkov vzhledem k místním podmínkám, zejména
výskytu obytných domů v blízkosti vedení, nelze provést. Při vymístění vedení z objektu pily, by
se pod vedení a v jeho koridoru ocitly jiné objekty sloužící k bydlení nacházející se v obci Mořkov.
V rámci zpracované Dokumentace byly navrženy a vyhodnoceny variantní úpravy trasy vedení.
Popis navržených variant je uveden v kapitole B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních
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důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. Porovnáním a
vyhodnocením se zabývá kapitola E. Porovnání variant řešení záměru.
8) Součástí Dokumentace je zpracované Biologické hodnocení (viz Příloha č. 7), Hodnocení vlivů
záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. (viz
Příloha č. 8). Výstupy a závěry z provedených hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí
Dokumentace - C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území a D.I.8. Vlivy na faunu,
flóru a ekosystém, D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navržená opatření pro minimalizaci
negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
9) V následujícím textu je provedena souhrnná rekapitulace závěrů zjišťovacího řízení
se zaměřením na připomínky dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních
úřadů a veřejnosti, včetně komentáře zpracovatelů Dokumentace k těmto připomínkám, jako
jednoho z východisek pro zpracování předkládané Dokumentace. Nejsou citována vyjádření, kde
nejsou vzneseny připomínky nebo je pouze upozorněno na dikci platné legislativy.
Kopie Závěru zjišťovacího řízení a všech zaslaných vyjádření a stanovisek, obdržených v rámci
zjišťovacího řízení, jsou přiloženy v přílohové části H., příloha č. 3.
Tato předkládaná Dokumentace zpracovaná dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ (dále jen
Dokumentace) je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k citovanému zákonu č.100/2001 Sb.
v platném znění, se zaměřením na vypořádání požadavků plynoucích z obdržených vyjádření.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
Dotčené územní samosprávné celky a správní úřady:
Olomoucký kraj,
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy,
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí,
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí,
Magistrát města Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava,
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,
Archeologický ústav akademie věd ČR, Brno,
Národní památkový ústav, generální ředitelství,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší.
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Veřejnost:
Ing. Jan Kyselý a Věra Kyselá,
Petr Chytil.
Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili bez připomínek:
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno,
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci,
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Národní památkový ústav, generální ředitelství,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší.
Ke zveřejněnému oznámení vznesly připomínky následující orgány:
1. Olomoucký kraj
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Po prostudování předložené dokumentace uvádíme, že územní řešení daného záměru bylo
prověřeno a koordinováno v procesu pořizování krajské územně plánovací dokumentace –
Zásadách územního rozvoje Olomouckého kraje, kde je uvedený záměr zapracován jako veřejně
prospěšná stavba. Uvedený záměr rovněž není v rozporu se strategickým dokumentem –
Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. V dokumentaci vlivů záměrů na
životní prostředí je třeba klást důraz na posouzení vlivů na veřejné zdraví, tedy vyhodnocení
vlivů záměru ve vztahu na dotčenou obytnou zástavbu.
K vyjádření lze sdělit následující:
V rámci předkládané Dokumentace je zpracováno Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha
č. 6). Z provedeného posouzení vyplývá následující:
• Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální výšky fázových
vodičů nad terénem (především u objektů umístěných v koridoru vedení) lze konstatovat, že
tím budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a realizací záměru
nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika neionizujícím zářením.
• Zdravotní rizika z hluku tedy jak ve stavební části, tak i za pozdějšího provozu nejsou
významná a realizaci záměru lze proto považovat za akceptovatelnou.
2. Krajský úřad Zlínského kraje – OŽPZ – oddělení hodnocení ekologických rizik
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu:
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice – Nošovice“ dle §7 odst. 3 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je nutno projednat s orgánem ZPF.
Záměr se nachází na území 3 krajů, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský, tudíž je příslušným
orgánem ZPF Ministerstvo životního prostředí (§17 písm. c) zákona č. 334/1992 o ochraně
zemědělského půdního fondu).
K vyjádření lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí ZPF jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu. V
průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
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řízení) bude zhotovitelem záměr projednán s příslušným orgánem ZPF, postupovat v souladu s
platnou legislativou a v souladu s požadavky vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků.
Z hlediska zákona o lesích:
Bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska zákona o vodách:
Z hlediska zájmů, které jsou v působnosti Krajského úřadu Zlínského kraje, k předloženému
oznámení sdělujeme, že vzhledem k situování části úseku záměru do ochranného pásma 2.
stupně vnějšího vodního zdroje – Vysoká bude nutný k realizaci záměru souhlas vodoprávního
úřadu - Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí dle § 17 písm. e) vodního
zákona. Dále bude také nutné požádat u téhož vodoprávního úřadu souhlas dle § 17 písm. c)
vodního zákona jelikož část úseku u Choryně zasahuje do záplavového území Bečvy a do její
aktivní zóny, které bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního
prostředí a zemědělství – Opatřením obecné povahy – Aktualizace záplavového území Bečvy a
aktivní zóny Bečvy v km 49,885 – 61,308 na území Zlínského kraje ze dne 15.10.2012 s č. j.
KUZL 22762/2011. V oznámení je na str. 33 chybně uvedeno, že pro stanovené záplavové
území toku Bečvy není stanovena aktivní zóna.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel žádat o vydání souhlasu příslušný vodoprávní úřad vzhledem k situování
části záměru do ochranného pásma vodního zdroje a dále záplavového území a postupovat
v souladu s platnou legislativou.
V textu Dokumentace jsou v kapitole C.II.2 Voda uvedené střety s vodními toky, záplavovým
územím, a také mj. aktuální záplavové území toku Bečvy se stanovenou aktivní zónou (viz
obrázek č. 31 a 32).
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:
Z hlediska kompetencí daných pro krajské úřady § 77a výše uvedeného zákona, nemáme
připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší:
Bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska zákona o odpadech:
Bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
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3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad jako dotčený správní úřad posoudil předložené oznámení záměru a vydává následující
vyjádření.
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:
Stať B.I.9. (str. 17) „Výčet navazujících rozhodnutí“ je vhodné doplnit o následující text: Trasa
kříží dvě zvláště chráněná území: přírodní rezervaci Rybníky a národní přírodní památku
Skalická Morávka. Pokud si realizace stavby vyžádá činnosti, které jsou v rozporu se základními
ochrannými podmínkami v přírodních rezervacích dle § 34 uvedeného zákona a ochranou
národní přírodní památky dle § 35 tohoto zákona, je zapotřebí vyžádat si povolení orgánu
ochrany přírody.
Ve stati D. I. 4. (str. 59) „Vlivy na floru, faunu a ekosystémy “ se uvádí, že realizace záměru může
mít lokální vliv na biotu. Protože většina stožárových míst je lokalizovaná na zemědělské půdě,
budou tyto vlivy nevýznamné. S ohledem na princip předběžné opatrnosti krajský úřad
doporučuje, aby po dobu výstavby investor zajistil ekologický dozor, který by na základě
odborných znalostí operativně řešil ochranu volně žijících druhů živočichů.
Trasa kříží evropsky významnou lokalitu Řeka Ostravice CZ 0813462 a Niva Morávky
CZ0810004. Obě tato území, tvořená vodním tokem s doprovodnými porosty, jsou přirozeným
letovým koridorem pro řadu ptáků, protahující z Beskyd do Moravské brány. Krajský úřad
doporučuje instalovat optickou signalizaci na vedení V403 v úseku křížení s oběma lokalitami za
účelem snížení případných kolizí s protahujícím ptactvem.
K vyjádření lze sdělit následující:
V textu Dokumentace je uveden výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat. V dalším stupni projektové přípravy záměru bude mj. postupováno
v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7) je mj. zpracované Biologické hodnocení. Výstupy a
závěry z provedeného hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí Dokumentace - C. Údaje
o stavu životního prostředí v dotčeném území a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystém.
V uvedených kapitolách Dokumentace jsou popsány a vyhodnoceny všechny skladebné celky
životního prostředí a jejich vlivy. Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu jsou
uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, kde je mj. uvedeno:
- 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.
Ze závěrů Biologického hodnocení lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá negativní vliv na
zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště
chráněné druhy.
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. (viz Příloha č. 8). Hlavní
výstupy jsou uvedeny v příslušných kapitolách Dokumentace - C. Údaje o stavu životního
prostředí v dotčeném území a D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navržená opatření pro
minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, kde
je mj. uvedeno:
- V místě přechodu vedení nad korytem náhonu Strhanec, nad řekou Bečvou, Ostravicí a
Morávkou budou zemnící lana opatřena výstražnými značkami minimalizujícími možný střet
letících ptáků s pevnou překážkou.
Ze závěrů Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyplývá, že
záměr v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

17

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své kompetenci nemá
krajský úřad k výše uvedenému oznámení záměru připomínky.
4. Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství
Krajský úřad, jako dotčený správní úřad, tímto k výše uvedenému zahájení zjišťovacího řízení
záměru zasílá své písemné vyjádření:
Oddělení lesnictví:
Na základě předložené dokumentace doporučuje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
životního prostředí a zemědělství (dále jen KrÚ), aby navrhovaný záměr zdvojeného vedení V
403 v působnosti KrÚ byl veden v maximální možné míře ve stávajícím koridoru vedení z důvodu
minimalizace nutnosti odlesnění. Předkládaná dokumentace počítá s minimální potřebou odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa (cca 0,15 ha). Vzhledem ke skutečnosti, že přesné
vymezení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa bude známo až v dalším stupni
projektové dokumentace, nelze se konkrétně vyjádřit, kdo bude věcně a místně příslušným
orgánem státní správy lesů pro odnětí lesních pozemků.
K vyjádření lze sdělit následující:
Trasa zdvojeného vedení s označením V403/803 je z důvodu minimalizace nutnosti odlesnění
v maximální možné míře vedena v koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV
s označením V403. V trase vedení jsou navržena tři místa odklonění z původní trasy vedení.
Jedná se o dílčí úpravu trasy v obci Mořkov, kvůli zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily,
dále v obci Palkovice, z důvodu osové vzdálenosti stávajících stožárů souběžných vedení
s označením V405 a V403 a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu s vedením
s označením V405 je z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických požadavků
stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění posunuta osa vedení V403/803 o
cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do polí
TR Prosenice v celkové délce cca 200 m.
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného pásma
s objekty určenými pro bydlení. Z toho důvodu jsou v uvedených lokalitách navrženy varianty
umístění trasy vedení.
Při realizaci záměru se počítá s minimální potřebou odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa v rozsahu cca 0,15 ha. Přesné vymezení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
bude známo až v dalším stupni projektové dokumentace.
Případnou realizací varianty I v lokalitě Lichnov a varianty II v lokalitě Skalice tj. dílčí změna trasy
vedení si pak vyžádá nový zábor PUPFL. Předpokládaná plocha nového záboru PUPFL
v lokalitě Lichnov činí cca 0,1 ha a v lokalitě Skalice činí cca 1,9 ha. Přesná plocha trvalého
záboru PUPFL bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace. Díky přeložce trasy
v lokalitě Skalice zároveň dojde k uvolnění ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem
vedení a to v rozsahu cca 2,2 ha.
Vedení u úpravy trasy varianty II v lokalitě Skalice prochází lesním porostem u Hůry u Trojačky.
Dojde k okrajovému zásahu do okolních lesních porostů a částečnému ovlivnění významného
krajinného prvku. Ovlivnění je minimální.
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitelem záměr projednán s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s
platnou legislativou.
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Oddělení vodního hospodářství:
Vodoprávní úřad
K vydání vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností, tj. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel žádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad a postupovat v souladu
s platnou legislativou.
Orgán státní správy rybářství
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (dále jen zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů, není předmětným záměrem dotčen.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Oddělení ochrany životního prostředí:
Orgán ochrany ovzduší
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany životního
prostředí, jako dotčený správní úřad dle § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující: Z hlediska ochrany ovzduší
není třeba záměr posuzovat dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Orgán odpadového hospodářství
Bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Oddělení ochrany přírody
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Orgán ochrany přírody
Bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Natura 2000
Výše uvedené stanovisko vydal orgán ochrany přírody po prostudování poskytnuté žádosti a
dokumentace a upřesnění informací prostřednictvím telefonního hovoru se zástupcem žadatele,
zejména pak po úvaze, že záměr v celé své trase cca 79,4 km nezasahuje do žádné evropsky
významné lokality soustavy NATURA 2000, pouze v jednom místě kříží náhon Strhanec, který je
součástí rozsáhlé EVL CZ0714082 Bečva - Žebračka se smíšenými předměty ochrany (biotopy i
druhy – smíšené lužní lesy, hrouzek Kesslerův, kuňka ohnivá a velevrub tupý). Žádný předmět
ochrany této nebo jiné EVL nelze považovat za potenciálně dotčený vzhledem k charakteru
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záměru a vzdálenosti záměru od jejich míst výskytu, který je omezen na území EVL. Rovněž tak
vzhledem k umístění záměru nemůže být dotčena jejich celistvost.
Výše uvedené stanovisko bylo vydáno pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti nacházející
se na území Olomouckého kraje. Jelikož předmětná stavba probíhá taktéž územím Zlínského
kraje, je třeba mít k dispozici i stanovisko dle ust. § 45i tohoto krajského úřadu.
K vyjádření lze sdělit následující:
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. (viz Příloha č. 8). Hlavní
výstupy jsou uvedeny v příslušných kapitolách Dokumentace - C. Údaje o stavu životního
prostředí v dotčeném území a D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navržená opatření pro
minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Ze závěrů Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyplývá, že
záměr v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
5. Městský úřad Hranice – odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy – oddělení
životního prostředí
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:
Stavba musí být prováděna v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7 a 8) je mj. zpracované Biologické hodnocení a
Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. Výstupy a závěry z provedených hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí
Dokumentace - C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, D.I.7. Vlivy na soustavu
NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystém. V uvedených kapitolách Dokumentace
jsou popsány a vyhodnoceny všechny skladebné celky životního prostředí a jejich vlivy.
Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí.
Realizace záměru bude prováděna v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší:
Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu,
nejsou předmětným záměrem dotčeny.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu:
Stavba musí být prováděna v souladu se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu.
K vyjádření lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí ZPF jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu. V
průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou a v souladu s požadavky
vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků.
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Z hlediska zákona o lesích
Doporučujeme držet se původní trasy elektrovodu v celé délce a tím dbát na zachování
ochranného pásma pozemků určených k plnění funkcí lesa.
K vyjádření lze sdělit následující:
Trasa zdvojeného vedení s označením V403/803 je z důvodu minimalizace nutnosti odlesnění
v maximální možné míře vedena v koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV
s označením V403. V trase vedení jsou navržena tři místa odklonění z původní trasy vedení.
Jedná se o dílčí úpravu trasy v obci Mořkov, kvůli zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily,
dále v obci Palkovice, z důvodu osové vzdálenosti stávajících stožárů souběžných vedení
s označením V405 a V403 a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu s vedením
s označením V405 je z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických požadavků
stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění posunuta osa vedení V403/803 o
cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do polí
TR Prosenice v celkové délce cca 200 m.
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného pásma
s objekty určenými pro bydlení. Z toho důvodu jsou v uvedených lokalitách navrženy varianty
umístění trasy vedení.
Při realizaci záměru se počítá s minimální potřebou odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa v rozsahu cca 0,15 ha. Přesné vymezení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
bude známo až v dalším stupni projektové dokumentace.
Případnou realizací varianty I v lokalitě Lichnov a varianty II v lokalitě Skalice tj. dílčí změna trasy
vedení si pak vyžádá nový zábor PUPFL. Předpokládaná plocha nového záboru PUPFL
v lokalitě Lichnov činí cca 0,1 ha a v lokalitě Skalice činí cca 1,9 ha. Přesná plocha trvalého
záboru PUPFL bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace. Díky přeložce trasy
v lokalitě Skalice zároveň dojde k uvolnění ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem
vedení a to v rozsahu cca 2,2 ha.
Vedení u úpravy trasy varianty II v lokalitě Skalice prochází lesním porostem u Hůry u Trojačky.
Dojde k okrajovému zásahu do okolních lesních porostů a částečnému ovlivnění významného
krajinného prvku. Ovlivnění je minimální.
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitelem záměr projednán s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s
platnou legislativou.
Z hlediska zákona o vodách:
V případě dotčení vodního toku, ochranných pásem vodních zdrojů, záplavových území je
potřeba požádat vodoprávní úřad o souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) - g), vodního zákona.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel v případě dotčení vodního toku, ochranných pásem vodních zdrojů,
záplavových území žádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad a postupovat v souladu
s platnou legislativou.
Z hlediska zákona o odpadech:
S odpady musí být nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
K vyjádření lze sdělit následující:
Nakládání s odpady v průběhu výstavby a následném provozu vedení je řešeno v textu
Dokumentace kapitola B.II.3 Odpady.
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

21

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel při nakládání s odpady postupovat v souladu s platnou legislativou.
Z hlediska zákona o pozemních komunikacích:
Veřejné zájmy na úseku pozemních komunikací, jejichž ochrana, je v působnosti městského
úřadu, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
6. Městský úřad Valašské Meziříčí – odbor životního prostředí
Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí vydává k dokumentaci ve smyslu § 8
odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění toto
vyjádření:
Vodní hospodářství:
Dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů – bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Odpadové hospodářství:
Dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpis – není námitek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Ochrana ovzduší
Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – bez připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Ochrana přírody a krajiny:
Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – bez
připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Ochrana zemědělského půdního fondu:
Dle zák.č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
Ve smyslu § 18 zákona se žádost k vydání souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podává u
pověřeného obecního úřadu, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, který má být
příslušným návrhem dotčen. Záměrem dojde v ORP Valašské Meziříčí k dočasnému a trvalému
odnětí půdy ze ZPF v k.ú. Kelč – Nové Město, Komárovice, Kladeruby, Choryně, Lhotka nad
Bečvou, Lešná, Vysoká u Val.Meziříčí, Perná u Val.Meziříčí, Jasenice u Val.Meziříčí. Žádost
musí obsahovat náležitosti dle § 9 odst. 5) zákona. Žádost orgán ochrany ZPF posoudí a není-li
příslušný se stanoviskem postoupí, v případě dotčení zemědělské půdy od 1 ha do 10 ha je
příslušný krajský úřad. Z dokumentace vyplývá, že trvalý zábor pozemků ZPF bude činit 1,6 ha.
K vyjádření lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí ZPF jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu. V
průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel žádat o souhlas s odnětím půdy příslušný úřad, postupovat v souladu s
platnou legislativou a v souladu s požadavky vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků.
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Lesní hospodářství:
Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů – před vydáním územního
rozhodnutí je nutno postupovat v souladu s ustanovením § 13 odst.1 zákona o lesích, tj. jelikož
veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) musí být účelně obhospodařované dle
tohoto zákona, jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimku z tohoto zákazu může
rozhodnout orgán SSL na základě žádosti vlastníka pozemku. Jelikož se jedná o záměr zdvojení
stávajícího vedení a průsek na PUPFL již existuje z minulých let, podmiňuje orgán SSL realizaci
záměru požadované stavby splněním níže uvedených podmínek:
• Ochranné pásmo vedené na PUPFL bude dořešeno investorem z hlediska nájemních vztahů
s vlastníky PUPFL;
• Umístění patek nových stožárů přesahující plochu 30 m2 na PUPFL bude řešeno po vydání
ÚŘ dočasným odnětím PUPFL a omezením PUPFL, podáním žádosti u orgánu SSL a
doložením náležitostí dle § 1 vyhlášky č. 77/96 Sb.;
• Investorem bude dořešeno ustanovení § 11 odst. 3 zákona o lesích – právo na náhradu újmy
vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese vlastníkovi lesa. Žádost o odnětí nebo
omezení bude podána orgánu SSL, v jehož zájmu má k odnětí nebo k omezení dojít. O
odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán SSL, v jehož území se dotčené pozemky nebo
jejich převážná část nacházejí.
K vyjádření lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitelem záměr projednán s příslušným orgánem státní správy lesů, vlastníky dotčených
pozemků a postupovat v souladu s platnou legislativou.
7. Městský úřad Nový Jičín – odbor životního prostředí
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Odpadové hospodářství:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů jako dotčený správní orgán dle § 79 odst. 4, písm.
b) nemáme námitek k záměru stavby „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice".
Žádost byla podána pro účel zjišťovacího řízení dle zákona i č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznamovatelem záměru je právní subjekt
ČEPS, a.s., se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52, IČ: 25702556. Odpady
vzniklé při stavební činnosti budou dle předložené projektové dokumentace řádně separovány,
zneškodňovány a předávány oprávněným osobám, a proto nemáme k akci připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Ochrana ovzduší:
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se záměrem
„Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice", které prochází Olomouckým,
Zlínským a Moravskoslezským krajem, souhlasíme. Zájmy chráněné tímto zákonem nejsou
záměrem dotčeny.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Ochrana zemědělského půdního fondu – ZPF:
Záměr řeší posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (zahájení zjišťovacího řízení k záměru)
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

23

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

„Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice", které prochází Olomouckým,
Zlínským a Moravskoslezským krajem. Záměrem dojde k dotčení pozemků pod ochranou ZPF
(trvalý zábor cca 1,6 ha a dočasný zábor do 1 roku). V předložené dokumentaci v části B.I1.1
jsou vyhodnoceny požadavky na zábor pozemků ZPF s upozorněním, že v dalších fázích
povolování záměru bude postupováno ve smyslu zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění
pozdějších předpisů a požádány příslušné orgány ochrany ZPF o vydání zákonem
předepsaných závazných stanovisek.
Zdejší orgán ochrany ZPF, jako příslušný orgán ochrany ZPF dle § 15 odst. f) zák. č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF) pro katastrální
území Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína a Mořkov, nemá k záměru připomínky.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Orgán ochrany přírody:
Městský úřad Nový Jičín jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ustanovení
§ 61 odst. 1 písm. b), c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 11 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), a ustanovení §76 odst.
2 a §77 odst. 1-3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění, dále jen
„zákon‟), vyhodnotil předložený materiál s následujícím výsledkem: záměr, kterým je v rámci
zjišťovacího řízení posuzovaná stavba „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice Nošovice", nepožadujeme posoudit podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zájmy ochrany přírody a krajiny budou v rozsahu
svěřených působností posouzeny závaznými stanovisky mj. k zásahu do krajinného rázu a
zásahy do významných krajinných prvků (s případným stanovením podmínek pro realizaci) pro
účely projednání věci u stavebního úřadu nebo jiných správních orgánů v navazujících správních
úřadů.
Stanovisko se vztahuje pouze k území v působnosti orgánů ochrany přírody a krajiny Městského
úřadu Nový Jičín obecního úřadu obce s rozšířenou působností (k.ú. Hostašovice, Hodslavice,
Životice u Nového Jičína, Mořkov).
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7 a 8) je mj. zpracované Biologické hodnocení a
Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. Výstupy a závěry z provedených hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí
Dokumentace - C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, D.I.7. Vlivy na soustavu
NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystém. V uvedených kapitolách Dokumentace
jsou popsány a vyhodnoceny všechny skladebné celky životního prostředí a jejich vlivy.
Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí.
Dále v rámci Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (viz Příloha č.
9). Výstupy a závěry z provedeného hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí
Dokumentace - C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území a D.I.9. Vlivy na krajinu.
Ze závěrů Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz vyplývá, že vzhledem k charakteru stavby
není možné z hlediska snížení vlivu na krajinný ráz navrhnout kompenzační opatření. Z hlediska
vlivů na významné krajinné prvky (VKP), lze navržené zdvojení hodnotit jako slabé. Středně silné
jsou v nivách řek Ostravice a Morávky.
Navrhovaná 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.
Při realizaci záměru bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
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Státní správa lesů
Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen
městský úřad), příslušný podle §48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů v platném znění (dále jen lesní zákon), nepožaduje stavbu posoudit
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů. Pro rekonstrukci vedení požadujeme použití typu stožáru, při které dojde ke
snížení ochranného pásma vedení.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitelem záměr projednán s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s
platnou legislativou.
Při realizaci dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV budou použity stožáry typu Dunaj se
šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase a stožáry typu Soudek se šířkou koridoru 58,6 m
v běžné trase. Stávající šířka koridoru vedení se tak zmenší v úseku se stožáry typu Dunaj o cca
4,6 m a v úseku se stožáry typu Soudek o cca 15,4 m.
Vodoprávní úřad
Ministerstvo životního prostředí Praha oznámilo podáním ze dne 9.12.2013 zahájení zjišťovacího
řízení podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů stavby na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů k záměru stavby „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice",
která prochází Olomouckým, Zlínským a Moravskoslezským krajem. Navrženou stavbou bude
dotčeny vodohospodářské zájmy chráněné zákonem o vodách a souvisejícími právními předpisy
ve správním území MÚ Nový Jičín tj. obcí Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového Jičína a
Mořkov. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), upozorňuje na
povinnost respektovat stanovená záplavová území vodního toku Jičínka a její aktivní zónu a
další dotčené vodní toky, které trasa křižuje. Ověřit u správců podzemních vodních zdrojů pro
veřejné zásobování vodou na k.ú. Hostašovice a Hodslavice případné dotčení jejich ochranných
pásem. U obce Životice u Nového Jičína není dosud vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, a
proto je požadováno ověřit existenci stávajících místních zdrojů pro individuální zásobování
vodou a případně posoudit ovlivnění. Dále respektovat ochranná pásma stávajících vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu v zájmových dotčených územích, která vycházejí s ust. §23
zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel žádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad, jelikož realizací záměru
budou dotčeny vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území a postupovat
v souladu s platnou legislativou.
Okolnosti ve vztahu k ochraně vod je podrobně promítnuty do výstupů Dokumentace v kapitole
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody, její dodržení je dáno platnou legislativou. Opatření
k ochraně vod jsou uvedena v textu Dokumentace kapitola D.IV. Charakteristika opatření k
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Kolize záměru zdvojení stávajícího vedení s označením V403 s technickou infrastrukturou vč.
jejich zákonem stanovených ochranných pásem a případné posouzení ovlivnění stávajících
místních zdrojů pro individuální zásobování vodou se bude zabývat, až další stupeň projektové
dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
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8. Magistrát města Frýdku – Místku – odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 9.12.2013
žádost o vyjádření k záměru a po prostudování předložené dokumentace vydává vyjádření:
Z hlediska zákona o vodách
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem nepovažujeme za nutné posuzovat vliv daného
záměru na životní prostředí v celém rozsahu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Záměr se
dotýká zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku – Místku,
odboru životního prostředí a zemědělství tím, že se jedná o stavbu, jejíž trasa kříží vodní toky a
zasahuje do záplavových území vodních toků a proto je zapotřebí souhlasu vodoprávního úřadu
podle ust. § 17 vodního zákona. Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle
zvláštních zákonů.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel žádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad, jelikož realizací záměru
budou dotčeny vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území a postupovat
v souladu s platnou legislativou.
Z hlediska zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Za orgán ochrany ZPF požadujeme, aby nedocházelo k dalšímu záboru zemědělské půdy při
umísťování stožárů na zemědělské půdě. Upřednostňujeme, aby trasa nového vedení na
zemědělské půdě (druh pozemků orná půda, trvalý travní porost, zahrada) v úseku obec
Palkovice - Nošovice byla umístěna v trase stávajícího vedení, aby nedošlo k posunutí nové
trasy vedení 400 kV V403 Prosenice - Nošovice v úseku obec Palkovice - Nošovice o 1,5 m dále
od stávajícího vedení V 405 Nošovice - Kletné. Projektovou dokumentaci požadujeme doplnit o
tyto náležitosti:
• Vyhodnocení záboru zemědělské půdy pro výše uvedenou akci včetně zdůvodnění proč
souhlasu k odnětí není třeba (ust. § 9 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona o ochraně ZPF, ust. § 9
odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ZPF;
• Podrobnější údaje k plošným výměrám stožárů nadzemního vedení atd.;
• Podrobnosti jakým způsobem budou probíhat zemní práce na zemědělských pozemcích, jak
bude zabezpečena skrývky kulturní vrstvy půdy (orniční a podorniční vrstvy) na dotčených
pozemcích a manipulačním pruhu. Kde budou deponovány během realizace kulturní vrstvy
půdy, kde bude uložena výkopová zemina. Jakým způsobem budou zemědělské pozemky
uváděny do původního stavu;
• Vymezení manipulačního pruhu pro práce na zemědělských pozemcích, s uvedením šířky
manipulačního pruhu;
• Podrobnější údaje k demontáži stávajícího vedení a způsobu provádění těchto prací např.
budou-li zřizovány dočasné manipulační plochy, v případě, že ano, tak kde. Jak bude zajištěn
příjezd přes zemědělské pozemky atd.;
• Časový harmonogram pro provádění této akce.
K vyjádření lze sdělit následující:
Vzhledem k tomu, že trasa navrženého dvojitého vedení využívá v maximální možné míře
stávající trasu vedení, není předpokládán významný zásah do pozemků zemědělského půdního
fondu. Trasa zdvojeného vedení s označením V403/803 je úseku Palkovice – Nošovice, kde
dochází k souběhu s vedením s označením V405, posunuta o cca 1,5 m od osy stávajícího
vedení V405 z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických požadavků stanovených
v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění.
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v planém znění,
je nutný v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 30 m2. U tohoto typu vedení
bude tato hodnota překročena u všech stožárových míst. V našem případě to představuje plochu
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cca 1,6 ha pro předpokládaný počet 194 ks stožárů. Uvažované počty a plochy stožárů jsou
pouze odborným odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy
(Dokumentace pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického
průzkumu.
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 zákona č.334/1992 Sb. v platném
znění, dočasné vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Údaje k plošným výměrám stožárů nadzemního vedení budou přesně stanoveny v další fázi
zpracování záměru (Dokumentace pro územní řízení tzv. DUR).
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí ZPF jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu. V
průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou a v souladu s požadavky
vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků.
Výkopová zemina vzniklá realizací záměru, bude využita v maximální možné míře v místě
stavby. Nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný
zákon o odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a
jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění. Přesná bilance zemních prací není v této
fázi přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
V zásadách organizace výstavby budou stanoveny přístupové cesty, montážní plochy, plochy
zařízení staveniště a specifikovány lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové
techniky, případně s úplným zákazem vjezdu této techniky. Dodavatel stavby je povinen tento
plán projednat s dotčenými obcemi a příslušnými orgány státní správy.
Rekultivace zemědělských pozemků bude prováděna dle podmínek uvedených v souhlasu
s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Manipulační pruh bude vymezen v maximální míře v trase vedení mj. po dohodě s vlastníkem
pozemku. Šířka manipulačního pruhu bude stanovena v dalším stupni projektové přípravy
záměru.
V zásadách organizace výstavby budou stanoveny přístupové cesty, montážní plochy, plochy
zařízení staveniště a specifikovány lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové
techniky, případně s úplným zákazem vjezdu této techniky. Dodavatel stavby je povinen tento
plán projednat s dotčenými obcemi a příslušnými orgány státní správy.
Údaje k postupu prací při demontáži a výstavbě vedení jsou uvedená v kapitole B.II.5 Nároky na
dopravní a jinou infrastrukturu.
Ke stožárovým místům budou stanoveny příjezdové cesty výhradně v trase vedení. Příjezdové
cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace
pro územní řízení, tzv. DUR) postupovat v souladu s platnou legislativou a v souladu
s požadavky vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků.
Přesný harmonogram výstavby bude stanoven v další fázi přípravy záměru zpracování podkladů
a dokumentace k zahájení územního řízení. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je
po roce 2020. Ukončení výstavby je odhadováno po roce 2022.
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny
Magistrát města Frýdku – Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen magistrát)
obdržel žádost o vyjádření k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403, Prosenice - Nošovice“.
Předmětem je zdvojení stávajícího vedení vysokého napětí mezi transformovnami Nošovice a
Prosenice z důvodu posílení přenosového profilu energetické soustavy ČR. Stavba bude
realizována na území Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor (životního prostředí a zemědělství, je jako orgán ochrany přírody příslušný
pouze v Moravskoslezském kraji v k.ú. Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Raškovice, Skalice u
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Frýdku-Místku, Hodoňovice, Baška, Palkovice, Myslík a Kozlovice. Stavba kříží lesy, několik
vodních toků a jejich údolích niv, které jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
přírody a krajiny významnými krajinnými prvky. Vedení ve své trase rovněž kříží evropsky
významné lokality – Řeku Ostravici a Nivu Morávky a ze zvláště chráněných území se stavba
dotýká národní přírodní památky Skalická Morávka. Realizace stavby si vyžádá kácení dřevin
rostoucích mimo les. Oznámení však neobsahuje situační výkresy s vyznačením dřevin
rostoucích v místě stavby a v její blízkosti s odlišením a specifikací dřevin, které bude nutné z
důvodu záměru vykácet. Oznámení o záměru se zabývá i jeho vlivem na krajinný ráz. Realizací
záměru (dojde k dotčení územního systému ekologické stability krajiny ve správním obvodu
magistrátu.'
Magistrát, jako dotčený správní úřad ve smyslu ust. § 3 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů posoudil předložený záměr z jednotlivých hledisek ochrany životního
prostředí ve své kompetenci.
Z hlediska ostatních zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, které jsou v
kompetenci magistrátů, nemá magistrát k záměru připomínky.
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7 a 8) je mj. zpracované Biologické hodnocení a
Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. Výstupy a závěry z provedených hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí
Dokumentace - C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území, D.I.7. Vlivy na soustavu
NATURA 2000 a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystém. V uvedených kapitolách Dokumentace
jsou popsány a vyhodnoceny všechny skladebné celky životního prostředí a jejich vlivy.
Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí.
- Ze závěrů Biologického hodnocení lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá negativní vliv
na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a
zvláště chráněné druhy.
- Ze závěrů Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyplývá, že
záměr v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Dále v rámci Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (viz Příloha č.
9). Výstupy a závěry z provedeného hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí
Dokumentace - C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území a D.I.9. Vlivy na krajinu.
- Ze závěrů 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.
Při realizaci dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV budou použity stožáry typu Dunaj se
šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase a stožáry typu Soudek se šířkou koridoru 58,6 m
v běžné trase. Stávající šířka koridoru vedení se tak zmenší v úseku se stožáry typu Dunaj o cca
4,6 m a v úseku se stožáry typu Soudek o cca 15,4 m.
Kácení dřevin rostoucí mimo les bude z důvodů zmenšení koridoru vedení, prováděno jen
v minimální míře. Situační výkresy s vyznačením případných dřevin rostoucích v místě stavby a
v její blízkosti s odlišením a specifikací dřevin, které bude nutné z důvodu záměru vykácet, bude
uvedeno v další fázi přípravy záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení).
Z hlediska zákona o odpadech:
Oznámeným záměrem „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ (dále jen
„záměr“) dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o odpadech v kompetenci Magistrátu
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města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, jelikož z předloženého
oznámení, záměru vyplývá, že při realizaci záměru budou produkovány odpady. Ke způsobu
nakládání s odpady uvedenému v oznámení záměru nemáme připomínek.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska zákona o lesích:
Z předložené dokumentace záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
není zcela zřejmé, zda záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v
kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. V
případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa i pozemků ve vzdálenosti do 50 m od
okraje lesa ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek je nutné požádat o
vydání souhlasu s umístěním stavby dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona.
K vyjádření lze sdělit následující:
Trasa zdvojeného vedení s označením V403/803 je z důvodu minimalizace nutnosti odlesnění
v maximální možné míře vedena v koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV
s označením V403. V trase vedení jsou navržena tři místa odklonění z původní trasy vedení.
Jedná se o dílčí úpravu trasy v obci Mořkov, kvůli zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily,
dále v obci Palkovice, z důvodu osové vzdálenosti stávajících stožárů souběžných vedení
s označením V405 a V403 a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu s vedením
s označením V405 je z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických požadavků
stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění posunuta osa vedení V403/803 o
cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do polí
TR Prosenice v celkové délce cca 200 m.
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného pásma
s objekty určenými pro bydlení. Z toho důvodu jsou v uvedených lokalitách navrženy varianty
umístění trasy vedení.
Při realizaci záměru se počítá s minimální potřebou odnětí pozemků určených k plnění funkcí
lesa v rozsahu cca 0,15 ha. Přesné vymezení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa
bude známo až v dalším stupni projektové dokumentace.
Případnou realizací varianty I v lokalitě Lichnov a varianty II v lokalitě Skalice tj. dílčí změna trasy
vedení si pak vyžádá nový zábor PUPFL. Předpokládaná plocha nového záboru PUPFL
v lokalitě Lichnov činí cca 0,1 ha a v lokalitě Skalice činí cca 1,9 ha. Přesná plocha trvalého
záboru PUPFL bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace. Díky přeložce trasy
v lokalitě Skalice zároveň dojde k uvolnění ploch PUPFL doposud trvale omezených koridorem
vedení a to v rozsahu cca 2,2 ha.
Vedení u úpravy trasy varianty II v lokalitě Skalice prochází lesním porostem u Hůry u Trojačky.
Dojde k okrajovému zásahu do okolních lesních porostů a částečnému ovlivnění významného
krajinného prvku. Ovlivnění je minimální.
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitelem záměr projednán s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s
platnou legislativou.
9. Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Ostrava
ČIŽP z hlediska ochrany přírody upozorňuje, že vedení prochází několika maloplošnými
chráněnými územími a evropsky významnými lokalitami. Je zde tedy možnost potenciálního
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
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konfliktu se zákonem č. 114/1992 Sb., případně vyhlašovacími akty maloplošných chráněných
území v případě, že budou práce probíhat i v těchto územích. Potenciální konflikt může spočívat
např. v nepovolených vjezdech, poškozování přírody ve zvláště chráněném území, zásazích do
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů aj. ČIŽP doporučuje v případě, že budou práce
probíhat v těchto územích, obrátit se na místně a věcně příslušný správní orgán s žádostí o
předběžnou informaci, zda jsou k této činnosti nutné výjimky, souhlasy, povolení atd.
Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) k předloženému
oznámení záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403, Prosenice - Nošovice“ nemá připomínky.
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7) je mj. zpracované Biologické hodnocení. Výstupy a
závěry z provedeného hodnocení jsou promítnuty do příslušných částí Dokumentace - C. Údaje
o stavu životního prostředí v dotčeném území a D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystém.
V uvedených kapitolách Dokumentace jsou popsány a vyhodnoceny všechny skladebné celky
životního prostředí a jejich vlivy. Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu jsou
uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, kde je mj. uvedeno:
- Před realizací jakýchkoliv činností, které by zasahovaly do biotopu vyjmenovaných zvláště
chráněných druhů s užší vazbou na zkoumané území, či je jinak negativně ovlivňovaly, je
nutné kladné vyřízení výjimky ze zákazů ve smyslu §49, §50, resp. § 56 zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění. Orgánem kompetentním pro udělení příslušné výjimky je Krajský úřad,
popřípadě Správa příslušné chráněné krajinné oblasti;
- 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.
Ze závěrů Biologického hodnocení lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá negativní vliv na
zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště
chráněné druhy.
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. (viz Příloha č. 8). Hlavní
výstupy jsou uvedeny v příslušných kapitolách Dokumentace - C. Údaje o stavu životního
prostředí v dotčeném území a D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000. Navržená opatření pro
minimalizaci negativního dopadu jsou uvedena v kapitole D.IV Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Ze závěrů Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyplývá, že
záměr v předložené podobě nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého
Obvodní báňský úřad (dále jen OBÚ) pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, jako
místně příslušný podle ust. § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu vrchního dozoru
státní báňské správy v kraji Moravskoslezském a Olomouckém a věcně příslušný podle ust. § 41
odst. 2, písm. m) téhož zákona nemá připomínek k zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. a) „Zdvojení stávajícího
vedení V403, Prosenice-Nošovice“ zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže z územně plánovací dokumentace vyplývá, že předmětná stavba se nachází v
chráněném ložiskovém území nebo dobývacím prostoru, je nutno postupovat dle ustanovení §
19 zákona č. 44/1988 Sb., (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
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Důvodem tohoto stanoviska jsou požadavky výše uvedených obecně závazných právních
předpisů.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitelem záměr projednán s příslušným orgánem státní správy a postupovat v souladu s
platnou legislativou.
11. Archeologický ústav AV ČR, Brno
Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se
uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle
zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na dotčeném území
k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů pro stožáry apod.), je třeba
předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost
provedení archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak vyplývají
stavebníkovi následující povinnosti:
Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen
písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však
s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a
umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na
dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a
Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného
archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou.
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.
12. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Požadujeme, aby při výstavbě vedení byly používány šetrné technologie, které zabrání devastaci
koryt vodních toků a jejich břehů. Je nutné respektovat omezení v záplavových oblastech, jejich
výčet je uveden v kapitole C.II.3.4.
Jiné připomínky k dokumentaci z hlediska ochrany vod neuplatňujeme.
K vyjádření lze sdělit následující:
Podmínky při výstavbě záměru ve vztahu k ochraně vod jsou podrobně promítnuty do výstupů
dokumentace kapitola D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody, jejich dodržení je dáno platnou
legislativou. Opatření k ochraně vod jsou uvedena v textu Dokumentace kapitola D.IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
na životní prostředí.
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13. Ing. Jan Kyselý a Věra Kyselá
Jako osoby, které jsou tímto záměrem přímo dotčeny na svých právech, se ve lhůtě do dvaceti dnů
ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úřední desce dotčeného územního
samosprávného celku k záměru písemně vyjadřujeme.
Pro úplné posouzení celé věci je nutno na tomto místě uvést historické souvislosti vývoje
majetkových vztahů ohledně nemovitostí nacházejících se pod trasou vedení 400 kV č. 403 RZ
Prosenice - RZ Nošovice, úsek mezi stožáry č. 132-134 v katastru obce Mořkov, kraj
Moravskoslezský.
Jak se podává z kupní smlouvy ze dne 2.9.1929, již v roce 1878 se stala majitelem pily postavené
na st. parc. č. 13/2 a 13/3 v k.ú. Mořkov Nadace Ferdinanda II. a Pensijní fond Tereziánské
akademie, zastoupeny Ministerstvem školství a národní osvěty v Praze. Je doloženo, že pila byla
postavena již před rokem 1878.
Na základě svatební a odstupní smlouvy z roku 1936 se vlastníky pily stali paní Anna Kyselá, nar.
18.9.1911, zemř. 8.2.1981 a pan Jan Kyselý, nar. 27.8.1912, zemř. 23.10.1973, tj. rodiče Věry
Kyselé a prarodiče Ing. Jana Kyselého.
Následně byla pila dekretem z roku 1945 znárodněna a předána Místnímu národnímu výboru v
Mořkově, který ji dal do bezplatného užívání Jednotnému zemědělskému družstvu v Mořkově.
Po znárodnění pily byl pan Jan Kyselý označen za kulaka a jako s člověkem, kterému byla upřena
základní lidská práva, s ním bylo i jednáno. Nejenže přišel o zdroj obživy, ale ani ho nikde nechtěli
zaměstnat. V té době na něho byly zcela odkázány tři děti.
Teprve v roce 1959 byly zahájeny práce na výstavbě elektrického vedení 380 kV Prosenice Dobrá, úsek Hostašovice - Nošovice.
V řízení o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby elektrického vedení přesto, že jeho trasa vedla
přímo přes stodolu a kůlnu ve vlastnictví paní Anny Kyselé a pana Jana Kyselého a rodinný dům v
Mořkově č.p. 58, který byl rovněž jejich vlastnictvím, se nacházel v ochranném pásmu vedení, bylo
jim oběma znemožněno se ke stavbě VVN vyjádřit a podat případné námitky.
Z rozhodnutí o přípustnosti stavby vydaného dne 5.3.1960 odborem výstavby a vodního
hospodářství okresního národního výboru v Novém Jičíně č.j. 835/1960-Výst.328/2 (viz část C, bod
3) se podává: "Předseda JZD v Mořkově Jan Bartoň prohlásil, že nemá námitek proti stavbě vedení
nad stodolou a kůlnami při domě č. 58 v Mořkově a souhlasil s tím, aby způsob užívání těchto
objektů byl dohodnut s investorem později." Jan Bartoň neměl žádné právo jednat za vlastníky
dotčených nemovitostí, správní řízení tak bylo zatíženo vadou, spočívající v tom, že procesní práva
účastníků stavebního řízem nebyla respektována.
Z téhož rozhodnutí (viz část C, bod 4) se podává: "Zástupce MNV v Mořkově, v jehož správě je
bývalá pila při domě č. 58 v Mořkově, prohlásil, že nemá námitek proti elektrickému vedení nad tímto
objektem a že způsob opatření ohledně tohoto objektu bude s investorem dohodnut později."
Ve stejném rozhodnutí o přípustnosti stavby (viz body 6,7,8) byly investorovi stanoveny tyto
podmínky:
"Před uvedením elektrického vedení do provozu je nutno učinit na elektrickém vedení a na
stavebních objektech nacházejících se v dosahu účinku elektrostatické indukce nákladem investora
taková opatření podle nejnovějších poznatků vědy, která zajistí bezpečnost osob v těchto objektech
před účinky elektrostatické indukce, zajistí ochranu samých objektů a umožní nerušený příjem
rozhlasového i televizního vysílání" (viz bod 6 rozhodnutí).
"Investor zajistí vyřešení dosud nejasných problémů o účincích elektrostatické indukce, aby bylo
možno před provozem elektrického vedení učinit všechna potřebná bezpečnostní opatření k ochraně
osob i věcí" (viz bod 7 rozhodnutí).
"Vzhledem k tomu, že v případě požáru objektů pod vedením anebo v jeho nejbližším okolí by
nebylo možno objekty hasiti vodou, projedná investor se zástupcem Krajské inspekce požární
ochrany v Ostravě a příslušnými místními národními výbory způsob hašení takových objektů a
investor dodá prostředky k hašení." (viz bod 8 rozhodnutí).
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

32

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Tyto podmínky přípustnosti stavby však nebyly investorem nikdy splněny.
V rámci restitučních zákonů převzala v roce 1992 areál pily Věra Kyselá, nar. 8.10.1941, bytem 742
72 Mořkov, Obchodní 524, dcera paní Anny Kyselé a pana Jana Kyselého, a to ve velmi zchátralém
stavu. Za dobu, kdy pilu provozovalo JZD, zde nebyla prováděna žádná údržba. Výstavbou VVN a
nutností dodržování ochranného pásma došlo k podstatnému omezení výkonu práv vlastníků
objektů pod vedením VVN.
Dne 8.5.1996 došlo k požáru výrobní haly, jejímž vlastníkem byl Ing. Jan Kyselý, nar. 23.8.1970,
bytem 742 72 Mořkov, Obchodní 709. Hala shořela zcela, jelikož přivolané hasičské sbory vodou
chránily jen přilehlé objekty a výrobní prostory pod vysokým napětím odmítali hasit vodou. Tím
vznikla na majetku značná škoda.
V současné době musí být činnost pilařského provozu prováděna v souladu se souhlasem k
provádění činnosti v ochranném pásmu zařízení PS, který byl na dobu neurčitou udělen obchodní
společností ČEPS, a.s. se sídlem 101 52 Praha 10, Elektrárenská 774/2 dne 1.6.2009 pod zn.
08/09/16114/Še.
Podmínky jsou následující:
1. Ochranné pásmo vedení 400 kV je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách výše
uvedených vedení ve vodorovné vzdálenosti 25 m. Zaměstnanci a dodavatelské firmy pracující v
"Areálu pily Mořkov" jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 670/2004 Sb. včetně ČSN
343108, ČSN 343100, ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6). V ochranném pásmu elektrického
vedení je zejména:
- Zakázáno vršit materiály, zeminu a vysazovat porosty nad výšku 3m. Manipulace s dřevní kulatinou
pro potřebu a provoz pily je povolena do výšky max. 3 m nad úrovní terénu.
- Je povoleno skladovat max. 250 l hořlavých kapalin, z toho max. 50 l nátěrových hmot a 50 l
kapalin I. třídy nebezpečnosti. Skladovat do 100 l objemu tlakových lahví hořlavého plynu. Všechny
tyto hmoty musí být v obalech k tomu určených a umístěny v uzavřených skladech z nehořlavých
konstrukcí zabezpečujících požární bezpečnost.
- Je zakázáno pojíždět a zdržovat se stroji a dopravními prostředky po dobu delší než nezbytně
nutnou tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít k přiblížení vodičům blíže, než
stanoví ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 3300000-6). V případě vedení 400 kV č. 403 je normou
stanovena max. vzdálenost možného přiblížení výškového bodu strojů, mechanismů a dalších
pracovních zařízení k vodiči vvn na 5 m.
- Je zakázáno používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při
jejich přetržení.
2. Při pracích v areálu pily (zemní práce) nesmí být narušena stabilita stožáru nebo jejich zemnící
soustava. Případné škody budou řešeny na náklady provozovatele pily.
3. Objekty v ochranném pásmu vedení musí být uzemněny včetně kovových částí a okapů v souladu
s ČSN 332000-4-41.
4. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém
vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy
budou okamžitě nahlášeny provozovateli elektrického vědem. Práce v ochranném pásmu nesmí
ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízení.
5. Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízení.
Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu.
Jsme vlastníky pozemků a budov, tvořících areál pily v Mořkově, nad kterým vede úsek mezi stožáry
č. 132 - 134 vedení 400 kV č. 403 RZ Prosenice - RZ Nošovice. Stožár č. 133 je umístěn na
pozemku pare. č. 513/4 ostatní plocha v obci a k.ú. Mořkov, který je ve vlastnictví Ing. Jana
Kyselého. Přesný výčet nemovitostí, je obsažen ve výpisech z katastru nemovitostí ohledně k.ú.
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Mořkov, a sice LV č. 1120 (vlastník Věra Kyselá), LV č. 671 (vlastník Ing. Jan Kyselý) a LV č. 1510
(vlastníci Věra Kyselá a Ing. Jan Kyselý).
Z výše uvedeného se podává:
• areál pily existoval daleko dříve, než byla zahájena stavba velmi vysokého napětí;
• v řízení o vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby elektrického vedení byla porušena procesní
práva účastníků řízení, tj. vlastníků nemovitostí pod trasou vedení se nacházejících, paní
Anny Kyselé a pana Jana Kyselého, když jim nebylo umožněno se k stavbě VVN v řízení
vyjádřit a vznést případné námitky;
• podmínky přípustnosti stavby VVN nebyly investorem nikdy splněny;
• současní vlastníci nemovitostí pod VVN musí trpět zásadní omezení a zásahy do svého
vlastnického práva v důsledku existence ochranného pásma VVN - viz citovaný souhlas k
provádění činnosti v ochranném pásmu zařízení PS;
Pro zjišťovací řízení je podstatné, že silné elektromagnetické záření, které kolem vedení velmi
vysokého napětí (do 400 kV) vznikaje škodlivé pro zdraví lidí i zvířat až do okruhu 300 m kolem
vedení. V současné době je vědecky dokázána souvislost mezi pobytem v blízkosti těchto
vedení a vznikem neurodegenerativních chorob (Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc,
roztroušená skleróza), rakoviny, leukémie i symptomů typických pro místa s vysokou hodnotou
záření (poruchy vidění, sluchu, bolesti hlavy, poruchy spánku).
V areálu pily je kromě pilařského provozu umístěna i advokátní kancelář. Škodlivému vlivu
elektromagnetického záření je tak vystavován velký počet osob.
Účinky vlivu elektromagnetického záření se negativně projevily i v rámci naší rodiny.
Pan Jan Kyselý, původní vlastník pily, který pod vedením žil nepřetržitě od jeho výstavby, zemřel
v roce 1973 ve svých 61 letech na karcinom žaludku.
Paní Věra Kyselá, která pod vedením žila od jeho výstavby do roku 1973, onemocněla v roce
1992 myxoidním liposarkomem v oblasti pravého stehna, absolvovala onkologickou léčbu. Na
jaře roku 2009 byl u ní zjištěn tumor v oblasti pravé nadledviny označený jako feochromocytom
pravé nadledviny s nadprodukcí normetanefrinu.
Návrh investora zamýšlené stavby, totiž, že stožár č. 133 bude posunut o 8,5 m ve vztahu k
současnému jeho stanovišti, není možno považovat za vyhovující řešení, ani pokud se jedná o
rozsah ochranného pásma, ani pokud se jedná o minimalizaci škodlivého vlivu
elektromagnetického záření.
Z těchto důvodů v žádném případě nesouhlasíme s tím, aby stávající vedení V403 bylo
zdvojeno. Žádáme, aby v rámci zjišťovacího řízem byl vliv zamýšleného záměru na životní
prostředí posuzován v souladu s platnými zákonnými normami Evropské unie, které jsou
součástí platného právního řádu ČR a mají přednost před tuzemskou právní úpravou.
K vyjádření lze sdělit následující:
Při posuzování záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je posuzován vliv záměru
zdvojení stávajícího jednoduchého vedení s označením V403 na životní prostředí a veřejné
zdraví. Majetkoprávní vypořádání, podmínky přípustnosti stavby, vlastnická práva apod. nejsou
předmětem posuzování procesu EIA.
Limity uvedené v nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
vycházejí z experimentálně dobře ověřených a kvantifikovaných krátkodobých účinků
elektromagnetických polí a záření. Elektromagnetická energie je tělem pohlcována a přeměňuje
se v teplo. Působení elektromagnetické energie ze základnových stanic na tkáně lidského těla je
příliš slabé na to, aby způsobilo jejich významnější oteplení. Při intenzitách elektromagnetického
pole nižších než mezinárodně stanovené limity nezjistila žádná studie jeho nepříznivý vliv na
zdraví.
Touto problematikou se zabývá mezinárodní komise ICNIRP (International Comission on NonIonising Radiation Protection). V roce 1998 publikovala směrnice, ke kterým vydala Světová
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zdravotnická organizace (WHO) prohlášení, že jejich dodržování pokládá za dostatečnou
ochranu zdraví. Tvrzení o nepříznivých účincích dlouhodobé expozice člověka
elektromagnetickému záření a elektrickým a magnetickým polím, jejichž intenzita je natolik malá,
že vylučuje překročení stanovených limitů, vyhodnotila komise jako neprokázaná. Rovněž nebyla
prokázána přímá spojitost s výskytem leukémie u dětí bydlících v blízkosti vedení vysokého
napětí. Pokud expozice elektromagnetickým polím nepřesahují meze stanovené směrnicemi
ICNIRP, nemají, dle současných odborných poznatků, karcinogenní zdravotní následky.
Informace č. 16/2009 - NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření
Elektromagnetické pole (0 Hz – 300 GHz) – stav k 1. lednu 2009
(Zdroj: Státní Zdravotní ústav, www.szu.cz)

V roce 1997 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) výzkumný projekt, jehož úkolem
bylo získat dostatek poznatků k definitivnímu rozhodnutí, zda kromě dvou zjištěných
krátkodobých účinků expozice elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu 0 Hz – 300
GHz (ohřívání tkáně těla a dráždění nervové soustavy) existují účinky jiné, například
dlouhodobé, vyvolávající závažná onemocnění jako je rakovina, Alzheimerova nebo
Parkinsonova choroba.
Představa, že někteří lidé jsou přecitlivělí k expozici elektromagnetickému poli, vznikla před třiceti
lety. Švédský profesor U. Bergqvist se tím snažil vysvětlit potíže jako svědění kůže a vyrážky,
které hlásili někteří pracovníci obsluhující počítačové monitory, zatímco naprostá většina jiných
takové potíže neměla. Postupně se koncepce přecitlivělosti (hypersenzitivity) některých osob na
elektromagnetické pole rozšířila i na pole generované jinými elektrickými zařízeními, počítaje v to
vysílače všeho druhu a nízkofrekvenční domácí spotřebiče. Také soupis zdravotních potíží se
rozšířil prakticky na všechna známá onemocnění (nespavost, bolení hlavy, závratě, únava,
svědění kůže, ztráta chuti k jídlu, hučení v uších, zhoršení paměti a soustředění, Alzheimerova a
Parkinsonova choroba, srdeční potíže, zažívací potíže, změny v aktivitě mozku a nervové
soustavy, zánětlivé a alergické reakce, stresové reakce, genotoxické efekty, změny funkce
imunitního systému a mnoho typů rakoviny počítaje v to dětskou leukémii atd.). Příčinný vztah
mezi expozicí elektromagnetickému poli a zdravotními potížemi, které jeho působení přisuzovali
nemocní lidé i výzkumníci, se sice přes velké úsilí a finanční zajištění nikdy nepodařilo dokázat.
I po roce 2008 tedy platí, že žádný ověřený vědecký výsledek, který by dokazoval poškození
molekuly v buňkách živé tkáně, neexistuje. Teplo a indukované proudy zůstaly jedinými faktory,
kterými elektromagnetické pole může poškodit zdraví. Zájmy zajistit pokračování výzkumných
prací a často záměrně šířené poplašné zprávy o rakovině mozku z mobilu a o leukémii z vodičů
vysokého napětí mohou totiž uplatnění vědeckých poznatků výrazně zdržet, jak je známo i z
jiných oborů. Co by se však zdržet nemělo, je nalezení odpovědi na otázku, jak při intenzivním a
dobře placeném výzkumu mohly desítky let vydržet neodhaleny zcela evidentní a hodně drahé
omyly.
Informace č. 17/2011 - NRL pro neionizující elektromagnetická pole a záření k zařazení
elektromagnetického pole do kategorie 2B karcinogenů
(Zdroj: Státní Zdravotní ústav, www.szu.cz)

V roce 2002 zařadila mezinárodní agentura pro boj s rakovinou (IARC) nízkofrekvenční
magnetické pole do skupiny 2B karcinogenů (možný karcinogen). V květnu 2011 pak agentura
vydala prohlášení, ve kterém zařadila do stejné skupiny i vysokofrekvenční elektromagnetické
pole. Zařazení nízkofrekvenčního pole do kategorie 2B nebylo důvodem pro změnu expozičních
limitů, jelikož snížení limitů při tak slabé evidenci a neprokázané příčinné souvislosti by
nepředstavovalo žádný přínos pro ochranu zdraví. Ani zařazení vysokofrekvenčního pole do
kategorie 2B nebude, s největší pravděpodobností, znamenat změnu limitů. Tento názor
podporují i dvě vyjádření mezinárodní komise ICNIRP, která relevantní publikace v oboru sleduje
a vyhodnocuje.
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V rámci předkládané Dokumentace je Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6), které
bylo zpracováno autorizovanou osobou k hodnocení zdravotních rizik. Z provedeného posouzení
vyplývá následující:
• Při dodržení podmínek stanovené minimální výšky fázových vodičů nad objekty v areálu pily
umístěných v koridoru vedení lze konstatovat, že tím budou zároveň dodrženy podmínky pro
ochranu veřejného zdraví a realizací záměru nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika
neionizujícím zářením.
Stanovená minimální výška fázových vodičů nad objekty v areálu pily Mořkov
Objekt
č.

Katastrální
území

11

Mořkov

12

Mořkov

13

Mořkov

Poznámka

stožár typu „Soudek“
zděná budova pily, obytná a kancelářská část Mořkov,
střecha tašky, v – 9 m
zděná budova pily Mořkov, střecha tašky, v – 10 m
skládka dřeva pily,
zděná bouda na dřevo, střecha tašky, v – 4 m

Přibližná
vzdálenost
od osy
vedení

Výpočet
minimální
výšky
vedení
nad zemí

7m

22,5 m

14 m
0m
25 m

23,1 m
17,5 m

V rámci procesu EIA bylo z důvodu zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily v obci Mořkov
navrženo technické opatření, a to dílčí úprava trasy vedení a použití stožáru typu Soudek
s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m. Při úpravě trasy vedení dochází k posunu stožáru
č. R20a o cca 8,5 m jižně ze stávající trasy, blíže k vodoteči Jičínka. Úpravou trasy bude
posunuto i ochranné pásmo nového vedení na kraj původního ochranného pásma, a tak se
uvolní manipulační prostor pro pilu o cca 15 m.
Úprava trasy vedení v lokalitě Mořkov je provedena v návaznosti na dohodu pod zn. V403201/16114/Še mezi vlastníkem pily a ČEPS, a.s.
Případná další úprava trasy vedení v lokalitě Mořkov vzhledem k místním podmínkám, zejména
výskytu obytných domů v blízkosti vedení, nelze provést. Při vymístění vedení z objektu pily, by
se pod vedení a v jeho koridoru ocitly jiné objekty sloužící k bydlení nacházející se v obci
Mořkov.
V úsecích, kde se pod novým vedením nebo v jeho ochranném pásmu vyskytují objekty určené
pro bydlení, bude vedení vybudováno se zvýšenou úrovní spolehlivosti. Při dodržení podmínek
stanovené minimální výšky fázových vodičů nad objekty v areálu pily umístěných v koridoru
vedení lze konstatovat, že tím budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví
a realizací záměru nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika neionizujícím zářením.
Pro posouzení navrhovaného záměru jsou platné právní předpisy ČR, záměr bude posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn
provedených zákony č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona
č. 216/2007 Sb.
Zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických
osob, právnických osob, správních úřadů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při
tomto posuzování.
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14. Petr Chytil
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Vedení prochází přes NPP Skalická Morávka, která je v naší správě. K tomu musím
poznamenat, že rozšiřování průseku chráněnými lužními lesy (ochranné pásmo vedení) je
jednoznačně nežádoucí. Je to proti smyslu ochrany území. Zejména v souvislosti s plánovaným
přechodem posílení vysokotlakého plynovodu, který bude mít své vlastní ochranné pásmo.
Tento princip přístupu k MZCHÚ je nutné odmítnout jako takový. Nejdříve plynovod, teď VVN, co
dál? Záměr by měl podléhat posouzení automaticky, přesto zdůrazňují, že posouzení je třeba s
důrazem na varianty Kabelové podzemní vedení v daném úseku - dle dokumentace se s ním
neuvažuje), včetně nulové a posouzení kumulativních jevů, včetně "běžného" civilizačního vlivu
okolní silně obydlené krajiny.
K vyjádření lze sdělit následující:
Při realizaci dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV v úseku při průchodu NPP Skalická
Morávka budou použity stožáry typu Soudek se šířkou koridoru 58,6 m v běžné trase. Stávající
šířka koridoru vedení se tak zmenší o cca 15,4 m. Vzhledem k zúžení koridoru vedení nebude
docházet k dalšímu rozšiřování průseku chráněnými lužními lesy.
Na základě zpracovaného Hodnocení vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí
oblasti (viz Příloha č. 8) nelze konstatovat, že by vliv posuzovaného záměru v kumulaci s dalšími
záměry dosáhl úrovně významně negativního vlivu.
Přehled variantního řešení provedení vedení je uvedeno v kapitole B.I.5.2 Přehled zvažovaných
variant a hlavní důvody (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí. V této
kapitole jsou uvedeny hlavní důvody, na základě kterých se realizace záměru v podobě
podzemního kabelového vedení neuvažuje.
Řešení záměru za využití technologie nadzemního vedení dochází k ovlivnění životního
prostředí v daleko menší míře, než realizací podzemního kabelového vedení. Z tohoto důvodu
bylo variantní řešení provedení zdvojení vedení technologií kabelového vedení vyloučeno
z dalšího posuzování.
Součástí Dokumentace (viz příloha č. 7) je mj. zpracované Biologické hodnocení, ze kterého
vyplývá mj. následující:
• Trasa vedení je situována mezi obce Nižní a Vyšní Lhoty. V tomto úseku nivy Morávky je
vymezena nejen NPP, ale také EVL a nadregionální biokoridor. Současný koridor tzn., průsek
v lužním porostu o délce cca 200 m s lokalizací stávajícího stožáru do přírodní nivy
významně ovlivnil přírodní hodnotu této lokality. Plánované zdvojení stávajícího vedení a
výměna stožárů již nebude mít tak významný vliv na přírodě blízkou lokalitu ani na předmět
ochrany zvláště chráněného území. Na břehu toku Morávky bude instalován jeden stožár
typu Soudek se základní výškou 54 m a šířkou koridoru 58,6 m v běžné trase a na okrajích
nivy budou instalovány další dva stožáry typu Soudek. Při výměně stožárů je třeba
nezasahovat do biotopů mimo průsek stávajícího vedení.
Ze závěrů Biologického hodnocení lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá negativní vliv na
zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště
chráněné druhy.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon
oprávněného 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 ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zařazen:
- do kategorie I, bod 3.6 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce nad
15 km

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Účelem záměru je zdvojení stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV na
nové dvojité vedení s označením V403/803 mezi transformovnami Prosenice a Nošovice z důvodu
požadavku na posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Jednoznačná lokalizace území je patrná z následujícího obrázku č. 1, kde je vyznačena jak stávající
trasa vedení, tak i nová trasa a variantní úprava trasy vedení. V tabulce č. 1, kde jsou specifikována
jednotlivá katastrální území, kterými trasa vedení prochází a jejich správa.
Celková trasa vedení je patrná z přílohy č. 10.1, přehledná trasa vedení v měřítku 1:10 000 je
uvedená v příloze č. 10.2.
Obrázek č. 1 Umístění záměru

Umístění vedení o napěťové hladině 400 kV je specifikováno dotčenými katastrálními územími, která
jsou uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 1 Umístění záměru
Obec
Oldřichov
Sušice
Pavlovice u Přerova
Šišma
Osek nad Bečvou
Hlinsko
Kladníky
Radotín

Katastrální území
Oldřichov na Moravě
Sušice u Přerova
Prusínky
Šišma
Osek nad Bečvou
Hlinsko
Kladníky
Radotín u Lipníka nad Bečvou
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Lipník nad Bečvou
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Obec

Katastrální území

Soběchleby
Týn nad Bečvou
Dolní Nětčice
Horní Nětčice
Paršovice
Rakov
Býškovice
Malhotice
Rouské

Soběchleby
Týn nad Bečvou
Dolní Nětčice
Horní Nětčice
Paršovice
Rakov u Hranic
Býškovice
Malhotice
Rouské
Kelč – Nové Město
Kelč
Komárovice
Kladeruby
Kladeruby
Choryně
Choryně
Lhotka nad Bečvou
Lešná
Lešná
Vysoká u Valašského Meziříčí
Perná u Valašského Meziříčí
Jasenice u Valašského Meziříčí
Hostašovice
Hostašovice
Hodslavice
Hodslavice
Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína
Mořkov
Mořkov
Věřovice
Věřovice
Bordovice
Bordovice
Lichnov
Lichnov u Nového Jičína
Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm
Tichá
Tichá na Moravě
Kozlovice
Kozlovice
Myslík
Palkovice
Palkovice
Hodoňovice
Baška
Baška
Frýdek - Místek
Skalice u Frýdku - Místku
Janovice
Raškovice
Vyšní Lhoty
Nižní Lhoty
Nošovice

Janovice u Frýdku - Místku
Raškovice
Vyšní Lhoty
Nižní Lhoty
Nošovice

Stavební úřad

Okres

Kraj

Vsetín

Zlínský

Opatovice
Všechovice

Valašské Meziříčí

Nový Jičín
Nový Jičín
Frenštát pod
Radhoštěm

Moravskoslezský
Frýdek - Místek
Frýdek - Místek
Frýdlant nad Ostravicí
Raškovice
Dobrá

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR Nošovice novým
dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803. Vedení je plánováno v trase
stávajícího vedení s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci Mořkov, Palkovice a úseku
Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu vedení s označením V405. Dále je v trase vedení
navržena variantní úprava trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku – Místku. Celková délka je cca
80 km. Důvodem akce je zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové
soustavy ČR v souvislosti s navýšením rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti
severní Moravy a Slezska. Součásti záměru je úprava zaústění vedení do TR Prosenice v celkové
délce cca 200 m.
Související záměry
- Rozšíření TR Prosenice
Jedná se o další akci Oznamovatele, tudíž se nepředpokládá střet s tímto souvisejícím záměrem.
- Na území Olomouckého kraje je plánován záměr výstavby VVTL plynovodu Hrušky – Příbor.
- Ve Zlínském kraji jsou plánovány následující záměry, prodloužení produktovodu pro přepravu
ropných produktů pohonných hmot Loukov – Sedlnice, dále výstavba RS a VTL plynovodu Choryně
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– Kelč a propojení silnice I/35 s rychlostní silnicí R48.
- V Moravskoslezském kraji je plánována výstavba produktovodu DN 200 a VTL plynovodu –
MORAVIA.
Kumulace s dalšími záměry není známa.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru
Záměr je navržen jako součást přenosové soustavy České republiky. Státní energetická koncepce
České republiky (SEK) předurčuje odpovědnost státu za vytvoření podmínek pro spolehlivé a
bezpečné dodávky energie za odpovídající cenu při respektování principů udržitelného rozvoje.
Nastiňuje dlouhodobou vizi naplnění energetických potřeb, která vychází z důkladných analýz
spotřeby a optimálním způsobem vyvažuje možnosti a potřeby země.
Mezi základní cíle a priority státní energetické koncepce patří:
• nezávislost na cizích zdrojích energie,
• bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti,
• spolehlivost dodávek všech druhů energie,
• princip udržitelného rozvoje, ve kterém je zahrnuta jak ochrana životního prostředí, tak
ekonomický a sociální rozvoj.
Přizpůsobení státní energetické koncepce aktuálním podmínkám současného vývoje měla provést
Nezávislá odborná komise pro posuzování energetických potřeb České republiky v dlouhodobém
horizontu (Nezávislá energetická komise, NEK), která byla zřízena na základě usnesení vlády č. 77
ze dne 24. ledna 2007.
Energetickou problematiku posuzovala komise ze čtyř hledisek: ekonomického, environmentálního,
bezpečnostního a společenského.
Výsledky komise jsou shrnuty do následujících zásad a doporučení:
1. Podporovat opatření, která povedou k prohloubení konkurence na energetických trzích.
2. Přehodnotit svůj dosavadní postoj k unbundlingu (oddělení výroby a distribuce u energetických
firem).
3. Umožnit nastartovat příslušné schvalovací procesy (EIA), pokud ČEZ, jako hlavní domácí
podnikatelský subjekt v sektoru energetiky, zamýšlí zahájit výstavbu dalšího jaderného zdroje.
Jaderná energetika představuje jednu z ekonomicky přijatelných variant výroby elektrické
energie.
4. Neomezovat podnikatelská rozhodnutí v oblasti těžby hnědého uhlí a otevřít diskusi o těžebních
limitech podle jasně vymezených pravidel.
5. Do sektoru energetiky zasahovat pouze v případě, kdy to bude ve veřejném zájmu, případně to
bude vycházet z mezinárodních závazků, které ČR přijala.
6. Nepodporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobém horizontu k dovozní závislosti české ekonomiky
nejen v případě ropy a plynu, ale i elektrické energie.
7. Považovat úspory energií za mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické
strategie. Věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než dosud a
systémovou podporu.
8. Pohlížet na obnovitelné zdroje jako na nezpochybnitelnou součást budoucího
palivoenergetického mixu.
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9. Urychlit procesy schvalování investičních projektů v oblasti energetiky, v tomto smyslu provést
revizi stávajících zákonných i podzákonných norem a nařízení.
10. Věnovat zvýšenou pozornost rozvoji energetických sítí v ČR, především možným vlivům
plánovaných nových bloků na spolehlivost elektrizační soustavy.
Vývoj výkonové bilance elektrizační soustavy ČR v maximu zatížení ve střednědobém výhledu
ukazuje, že pokud nedojde k výstavbě významnějšího zdroje, lze očekávat mírně přebytkovou
výkonovou bilanci cca do roku 2015 (podle referenčního scénáře). Po tomto roce nastává vyrovnání
a následující roky, kdy je výkonová bilance nedostatková, bychom museli krýt potřeby našich
odběratelů dovozem ze zahraničí. Průzkumy ukazují, že výkonová situace ve státech bezprostředně
sousedících s ČR bude obdobná a je pravděpodobné, že dovoz výkonu bude stále obtížnější. Proto
je třeba se na tuto nepříznivou výkonovou situaci připravit a v dostatečném předstihu zahájit přípravu
výstavby nového zdroje, schopného spolehlivě reagovat na požadavky odběratelů.
V oblasti zdrojů primární energie počítá NEK s ropou a uhlím, s podporou obnovitelných zdrojů
energie, především biopaliv a v závěru dlouhodobého výhledu i s nutností výstavby nových
jaderných energetických bloků. Takto koncipovaná vize české energetiky, spolu s důrazem na
úspory energie a na snižování energetické náročnosti národního hospodářství, má silný potenciál
přispět ke snižování ekologické zátěže na celém území České republiky a snížit závislost na
dovozech primárních zdrojů energie.
Vzhledem k předpokládané výstavbě nových zdrojů a zvyšující se spotřebě v některých oblastech se
ukazuje potřeba navýšení rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti severní Moravy a
Slezska. To bylo realizováno v roce 2011 výstavbou nové transformační stanice s transformací
400/110 kV o výkonu 2x350 MVA v lokalitě Kletné. Pro zajištění spolehlivé dodávky příkonu do
tohoto uzlu, je třeba vybudovat dostatečnou vazbu nové rozvodny na soustavu o napěťové hladině
400 kV. Za tímto účelem se jeví varianta výstavby smyčky z nového dvojitého vedení s označením
V403/803 Prosenice - Nošovice do transformovny Kletné jako výhodné řešení. Pro zachování
spolehlivého provozu je třeba před vybudováním smyčky zdvojit stávající vedení s označením V403
z Nošovic do Prosenic. Výstavbou vedení dojde k výraznému zvýšení přenosové kapacity, která
umožní připojení dalších plánovaných spotřeb severní Moravy, zvýší se spolehlivost napájení
přilehlých oblastí 110 kV a tranzitní schopnost PS ve směru sever – jih.
Účelem záměru je tedy posílit přenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy v oblasti
Moravskoslezského kraje, zejména v souvislosti se záměrem navýšení spotřeby, které bylo vyvoláno
plánovaným rozvojem hutní výroby na Ostravsku. Záměr je dále 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 Moravskoslezského kraje, napájené mimo jiné z transformace 400/110 kV Kletné, která je
v současném stavu zapojena pouze jedním vedením z transformovny Nošovice. Umožní případný
další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti a zajistí možnost připojení dalších nových zdrojů a
spotřeb v této oblasti.
B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Variantní řešení trasy vedení
Trasa zdvojeného vedení s označením V403/803 je v maximální možné míře vedena v koridoru
stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci
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Mořkov, Palkovice a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu s vedením s označením
V405. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové délce cca 200 m.
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného pásma
s objekty určenými pro bydlení. Z toho důvodu jsou v uvedených lokalitách navrženy následující
varianty umístění trasy vedení:
Lokalita Lichnov
V obci Lichnov se v ochranném pásmu stávajícího vedení s označením V403 mezi stávajícími
stožáry č. 154 – 158 nachází celkem tři objekty určené k bydlení, jedná se o rodinný domů č.p. 276,
dřevěnou roubenku č.p. 56 a soubor obytných a hospodářských budov č.p. 218.
Rodinný dům č.p. 276 na parcele č. 288 vlastníků manželů Bordovských stojí přímo pod osou
stávajícího vedení. Dřevěná roubenka č.p. 56 majitelky Jany Pešatové stojí na parcele č. 90 po levé
straně ve směru číslování stožárů. Vzdálenost tohoto objektu je od stávající osy vedení cca 30,0 m.
Obytná budova č.p. 218 na parcele č. 243 vlastníků Terezy Pavelkové a Tomáše Veselky leží po
pravé straně ve směru číslování stožárů. Vzdálenost objektu je od stávající osy vedení cca 13,0 m.
Varianty jsou označovány jako:
Varianta 0 – Lichnov – zdvojené vedení s označením V403/803 v trase stávajícího vedení
s označením V403 o napěťové hladině 400 kV;
Varianta I – Lichnov – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s označením V403/803 o napěťové
hladině 400 kV.
Obrázek č. 2 Navržené varianty v lokalitě Lichnov

Stručný popis navržených variant:
Varianta 0 – Lichnov
Jedná se o tzv. nulovou variantu, jejíž realizace spočívá v použití stožáru typu Dunaj na stávajících
stožárových místech č. 154 – 158 s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy
vedení s označením V403. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožárů typu Dunaj
69,4 m v běžné trase. Tato varianta nevyřeší kolizi, jelikož objekty i nadále budou umístěny v OPV
zdvojeného vedení s označením V403/803.
Varianta I – Lichnov
Tato varianta uvažuje s použitím stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů 9,3 m na
stávajících stožárových místech 154 – 155 a dílčí změnou stávající trasy vedení v úseku rozpětí
stávajících stožárových míst č. 155 – 160 při použití stožárů typu Dunaj s vyložením fázových vodičů
14,7 m. Úprava je provedena mírným odklonem trasy do nově přeloženého stožáru č. 158, který se
posune o cca 25 m severním směrem od osy stávajícího vedení s označením V403. Trasa vedení se
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od stávajícího stožáru č. 155 severně odklání od stávající trasy vedení s označením V403 až do
nového stožárového místa. Vedení se připojí u stávajícího stožáru č. 160 do stávající trasy vedení,
ve které dále pokračuje. Celková délka úpravy trasy činí cca 1620,0 m. Šířka koridoru vedení pro
stožár typu Dunaj je 69,4 m v běžné trase a pro stožár Soudek je 58,6 m v běžné trase. Vzhledem k
zúžení ochranného pásma vedení mezi stožáry č. 154 – 155 dochází k vyřešení kolizní situace s
objektem č.p. 56, který se nyní bude nacházet cca 0,7 m za OPV. Dílčí úpravou trasy vedení se
objekt č.p. 218 dostane cca 3,0 m za hranici OPV.
Z hlediska zajištění spolehlivého a bezpečného provozování vedení je realizace varianta 0 v lokalitě
Lichnov z důvodu výskytu objektu v koridoru vedení nevyhovující.
Lokalita Skalice
V obci Skalice v rozpětí mezi stávajícími stožáry č. 222 – 223 se nachází soubor obytných a
hospodářských budov, které jsou umístěné v ochranném pásmu stávajícího vedení s označením
V403. V této lokalitě se jedná především o rodinný dům č.p. 155 na parcele č. 211 vlastníků manželů
Šputových, který stojí po prvé straně ve směru číslování stožárů v těsné blízkosti osy vedení.
V blízkosti kolizních objektů dochází k souběhu dvojitého vedení V403/803 a jednoduchého vedení
s označením V405. V rámci předkládané Dokumentace byly navrženy varianty řešení kolize objektu
v obci Skalice u Frýdku - Místku.
Varianty jsou označovány jako:
Varianta 0 – Skalice – zdvojené vedení s označením V403/803 v trase stávajícího vedení
s označením V403 o napěťové hladině 400 kV;
Varianta I – Skalice – zdvojené vedení s označením V403/803 s posunem o cca 1,5 m od osy
stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV;
Varianta II – Skalice – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s označením V403/803 o napěťové
hladině 400 kV.
Obrázek č. 3 Navržené varianty v lokalitě Skalice

Stručný popis navržených variant:
Varianta 0 – Skalice
Jedná se o tzv. nulovou variantu, jejíž realizace spočívá v použití stožáru typu Dunaj na stávajících
stožárových místech č. 222 – 225 s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy
vedení s označením V403. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožárů typu Dunaj
69,4 m v běžné trase. Z důvodu dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění nelze tuto variantu realizovat.
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Varianta I – Skalice
Realizace varianty I spočívá v použití stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a
posunutím osy vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405 z důvodu souběhu
těchto vedení a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v
platném znění. Šířka koridoru vedení při použití stožáru typu Soudek je 58,6 m v běžné trase. Tato
varianta nevyřeší kolizi, jelikož objekty i nadále budou umístěny v OPV zdvojeného vedení
s označením V403/803.
Varianta II – Skalice
Tato varianta uvažuje s použitím stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a dílčí
změnou stávající trasy vedení s označením V403 v úseku rozpětí stávajících stožárových míst č.
222 – R30. Trasa vedení se od stožáru č. 222 odkloní do nově přeloženého stožáru č. 223, který se
posune o cca 195,5 m jihozápadním směrem od osy stávajícího vedení s označením V403. Od
tohoto nového stožáru směřuje trasa vedení severovýchodním směrem a u stávajícího stožáru R30
se připojí do stávající trasy vedení, ve které dále pokračuje až do TR Nošovice. Celková délka
úpravy trasy činí cca 1240,0 m. Šířka koridoru vedení při použití stožáru typu Soudek je 58,6 m
v běžné trase. Dílčí úpravou trasy vedení se objekty umístěné v této lokalitě dostanou za hranici
OPV.
Z důvodu souběhu stávajících vedení a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění je Varianta 0 nerealizovatelná.
Z hlediska zajištění spolehlivého a bezpečného provozování vedení je realizace varianta I v lokalitě
Skalice z důvodu výskytu objektu v koridoru vedení nevyhovující.
Variantní řešení provedení vedení
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.
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•
•
•

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, obvykle také každých 20 km, 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 140 x 160 m s ochranným pásmem 20 m po celém obvodu.
• 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 minimální šíře 7 m, 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 také zajištěna ochrana vložených kabelů
proti přepětí. Každé místo přechodu představuje vybudování oplocené přechodové stanice
o rozměrech cca 50 x 50 m se stožárovými konstrukcemi pro zakončení vedení,
bleskojistkami, kabelovými koncovkami a dalším zařízením, s ochranným pásmem 20 m
od oplocení.
• V trase každého kabelového vedení by bylo nutné umístit minimálně 6 jednofázových kabelů,
z bezpečnostních a provozních důvodů vzájemně prostorově oddělených. Protože záměr řeší
výstavbu dvojitého vedení, budou i kabelové trasy dvě, oddělené bezpečnostním prostorem
využitým jako komunikační koridor pro jejich výstavbu a údržbu v celé trase. 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
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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 kilometr trasy by bylo zapotřebí 24 takových bubnů. To by znamenalo
výstavbu speciální technologické komunikace, která by navíc kvůli údržbě, opravám a
zajištění bezpečnosti provozu kabelů musela být zachována i po dokončení stavby. Dále
musí být řešeny manipulační a skladové plochy. Jednotlivé díly kabelů (cca po 600 m trasy)
se spojují kabelovými spojkami, které musí být přístupné kontrole a měření. Proto by se
musely v těchto místech budovat pro každé kabelové vedení betonové objekty (kabelové
komory), zapuštěné z větší části pod zem, o rozměrech přibližně 10 x 6 x 2 m, které musí
zajistit bezpečné požární oddělení jednotlivých kabelových spojek v případě poruchy.
• Zároveň by bylo nutné k těmto objektům vybudovat trvalé přístupové komunikace, sloužící
nejen pro výstavbu, ale i pro provoz a opravy kabelového vedení a nakonec i pro jeho
budoucí obnovu. 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 tříd a
mezinárodního železničního koridoru. 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 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
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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 v celé délce
kabelové trasy, vyplněných z části speciálním zásypem, může 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.
To jsou jen některé nejzávažnější problémy, s nimiž by se stavba a následný provoz podzemního
kabelového vedení o napěťové úrovni 400 kV musely vyrovnávat.
Na základě výše uvedeného rozboru výhod a nevýhod navržených variant provedení vedení zvn,
bylo následně provedeno vyhodnocení obou uvažovaných technologií a to z hlediska náročnosti
technického provedení, provozních a ekologických aspektů.
Výčet zvolených kritérií s příslušným bodovým ohodnocením je charakterizován následovně:
Technické provedení bylo zhodnoceno z pohledu technické a časové realizovatelnosti obou
variant typů vedení:
3 b. - méně náročné technické provedení vedení
2 b. - náročné technické provedení vedení
1 b. - velmi náročné technické provedení vedení
Provozní aspekty byly zhodnoceny z hlediska rychlosti vyhledávání a řešení poruch a závad na
vedení:
3 b. - snadné a časově méně náročné vyhledání a řešení poruch na vedení
2 b. - obtížné a časově náročné vyhledání a řešení poruch na vedení
1 b. - velmi náročné vyhledání a řešení poruch na vedení
Ekologické aspekty byly zhodnoceny z hlediska souhrnných vlivů a nároků na trvalý zábor ZPF a
PUPFL a jejich využívání a z hlediska vlivů na životní prostředí.
3 b. - nulový vliv
2 b. - mírný vliv
1 b. - významný vliv
Porovnání uvažovaných technologií výstavby vedení na základě bodového ohodnocení je uvedeno
v následující tabulce.
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Tabulka č. 2 Vyhodnocení řešených variant
Kritérium
Technické provedení
Provozní aspekty
Ekologické aspekty
Vyhodnocení

Nadzemní vedení Podzemní vedení
2
1
3
1
2
1
7
3

Z výše uvedeného vyhodnocení vyplývá, že kabelové vedení je vzhledem k nadzemnímu vedení
náročnější z pohledu všech hodnocených kritérií. Z uvedeného důvodu je dále uvažováno řešení
záměru stavby zdvojení stávajícího jednoduchého vedení za využití technologie nadzemního
vedení.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní
vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1; Všeobecné požadavky – Společné specifikace a Národní
normativní aspekty pro ČR k této normě ČSN EN 50341-3-19.
Základní údaje vedení jsou následující:
Délka vedení V403/803 cca 65 km
se stožáry typu DUNAJ:
Jmenovité napětí:
400 kV
Max. proudové zatížení:
2500 A
Napěťová soustava:
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
Ochrana před úrazem:
ochrana živých částí – polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
Vodiče:
ocelohliníková lana ve trojsvazku
Izolace:
izolátorové závěsy
Zemnicí lana:
ocelohliníková lana
Ochrana proti korozi:
žárové zinkování, nátěr
Základy stožárů:
betonové patkové
Ochranné pásmo (šířka):
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.
Šířka koridoru:
Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy
vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase 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 typu Dunaj činí 69,4 m v běžné trase.
Stožáry:
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ Dunaj.
Základní výška stožáru 46 m.
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Obrázek č. 4 Základní typ nosného stožáru Dunaj

Délka vedení V403/803
se stožáry typu Soudek:
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
Napěťová soustava:
Ochrana před úrazem:
Vodiče:
Izolace:
Zemnicí lana:
Ochrana proti korozi:
Základy stožárů:
Ochranné pásmo (šířka):

Šířka koridoru:

Stožáry:

cca 15 km
400 kV
2500 A
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
ochrana živých částí – polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
ocelohliníková lana ve trojsvazku
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana
žárové zinkování, nátěr
betonové patkové
je 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.
Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy
vedení na obě strany 9,3 m v běžné trase 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 typu Soudek činí 58,6 m v běžné trase.
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ Soudek.
Základní výška stožáru 54 m.
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Obrázek č. 5 Základní typ nosného stožáru Soudek

,

Tažení vodičů 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. Zemnicí lana budou tažena stejným technologickým postupem.
Vzhledem k tomu, že trasa na několika místech přetíná vodní toky, musí se při realizaci počítat
i s přechodem vodních toků. Tyto přechody jsou obvykle velmi citlivá území, a proto dotčení
břehových porostů nebo vodního toku musí být minimalizováno. Výstavba stožárů v oblasti 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.
Stručný popis záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
Pro přestavbu vedení je v maximální možné míře využito koridoru stávajícího vedení o napěťové
hladině 400 kV s označením V403. Na trase dvojitého vedení mezi TR Prosenice a TR Nošovice
jsou předpokládána tři místa odklonění z původní trasy. Jedná se o dílčí úpravy trasy v obci Mořkov,
Palkovice a úseku Palkovice – TR Nošovice, kde dochází k souběhu vedení s označením V405.
Dále je v trase vedení navržena variantní úprava trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku – Místku.
Celková délka je cca 80 km.
Při výstavbě vedení budou použity dva typy stožárů. Z nově rozšířeného areálu TR Prosenice
vychází nové dvojité vedení na stožárech typu Dunaj, které bude směřovat východním směrem
v trase stávajícího vedení s označením V403, překročí řeku Bečvu a severně míjí Soběchleby.
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Vedení dále obchází severně Kelč – Staré město, obec Choryni jižně, opět překračuje řeku Bečvu,
severně míjí Hostašovice, prochází obcí Hodslavice a Mořkov. V úseku vedení mezi obcemi Mořkov
stožár č. R20 a Věřovice stožár č. R21 budou použity stožáry typu Soudek. Od obce Věřovice
vedení dále prochází mezi obcemi Bordovice a Lichnov, severně obchází Frenštát pod Radhoštěm,
prochází obcí Kozlovice a pokračuje jižně okolo Palkovic po stožár č. R26 na stožárech typu Dunaj.
V úseku od Palkovic stožár č. R26a pokračuje vedení okolo Hodoňovic a Nižní Lhoty až do TR
Nošovice, do které bude nové dvojité vedení zaústěno od jihu, na stožárech typu Soudek.
Zaústění do TR Prosenice
Stávající stav
Stávající vedení s označením V403 je vedeno z transformovny Prosenice, ze které vychází jako
jednoduché vedení s označením V403.
Obrázek č. 6 Zaústění do TR Prosenice – stávající stav
Stávající stav

Nový stav
Nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803 bude vycházet z nově
rozšířeného areálu stávající transformovny Prosenice. Nově navržená trasa vedení se napojuje mezi
stávajícími stožáry č. 1 a 2, přibližně cca 125 m za stávajícím stožárem č. 1 do trasy stávajícího
vedení. Délka trasy nového vedení činí cca 200 m.
Obrázek č. 7 Zaústění do TR Prosenice – nový stav
Nový stav
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Změna trasy v lokalitě obec Mořkov
Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily v obci Mořkov, dochází k posunu stožáru
č. R20a ze stávající trasy. Tento stožár bude umístěn v areálu pily o cca 8,5 m blíže k potoku, a tím
bude posunuto i ochranné pásmo nového vedení na kraj původního ochranného pásma, tak se
uvolní manipulační prostor pro pilu. Stožáry v úseku Mořkov stožár č. R20 – Veřovice stožár č. R21
jsou typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a mimo posunutého stožáru č. R20a
zůstávají v trase původního vedení.
Úprava trasy v lokalitě Palkovice
Při výstavbě je navržena úprava trasy vedení v úseku mezi stávajícími stožárovými místy č. R26 –
R27. Úprava trasy je provedena posunem stávajícího stožáru č. R26 typu Dunaj jihozápadním
směrem o cca 60,0 m v ose stávajícího vedení. Vedení bude od tohoto nového stožáru č. R26
vedeno v přímé trase až ke stožáru č. R27. V úseku dílčí úpravy trasy vedení od stožárového místa
č. 205 po stožár č. R27 budou použity stožáry typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m.
Celková délka úpravy trasy činí cca 920,0 m.
Důvodem úpravy trasy je osová vzdálenost stávajících stožárů č. 259 vedení s označením V405 a
č. 205 vedení s označením V403, která je nyní cca 33,0 m. V tomto místě musí být z důvodu
souběhu vedení zvláště vysokého napětí dodrženy hygienické požadavky stanovených v Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění. Nové vedení V403/803 tedy musí být posunuto na novou
osovou vzdálenost 41,5 m mezi souběžnými vedení, což je o 8,5 m více než ve zbývajícím úseku.
Změna trasy v úseku Palkovice – Nošovice
Na katastrálním území Palkovice dochází k zúžení souběhu mezi stávajícími vedeními s označením
V405 a V403. Z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických požadavků stanovených
v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění se uvažuje v úseku Palkovice stožár č. R27 – TR
Nošovice použití stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a posunutím osy
vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405. Nově navržená trasa vedení i
s ochranným pásmem zůstane v prostoru stávajícího koridoru vedení s označením V403.
Zaústění do TR Nošovice
Stávající stav
Stávající vedení s označením V403 je vedeno z transformovny Nošovice, ze které vychází jako
jednoduché vedení s označením V403.
Obrázek č. 8 Zaústění do TR Nošovice – stávající stav
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Nový stav
Trasa nového dvojitého vedení s označením V403/803 vychází z transformovny Nošovice a od bodu
R32 vede v nové trase posunuté o cca 1,5 od osy stávajícího vedení V403.
Obrázek č. 9 Zaústění do TR Nošovice – nový stav

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru se předpokládá v následujících termínech:
Zahájení výstavby:

po roce 2020

Ukončení výstavby:

po roce 2022

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 dotčených územně samosprávných celků
Výčet dotčených územně samosprávných celků je v následující tabulce.
Tabulka č. 3 Výčet územně samosprávných celků
Obec
Oldřichov
Sušice
Pavlovice u Přerova
Šišma
Osek nad Bečvou
Hlinsko
Kladníky
Radotín
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Dolní Nětčice
Horní Nětčice
Paršovice
Rakov
Býškovice
Malhotice
Rouské
Kelč
Kladeruby

Katastrální území
Oldřichov na Moravě
Sušice u Přerova
Prusínky
Šišma
Osek nad Bečvou
Hlinsko
Kladníky
Radotín u Lipníka nad Bečvou
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Dolní Nětčice
Horní Nětčice
Paršovice
Rakov u Hranic
Býškovice
Malhotice
Rouské
Kelč – Nové Město
Komárovice
Kladeruby
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Stavební
úřad

Pověřený úřad

Kraj

Přerov

Lipník nad Bečvou
Olomoucký

Opatovice
Hranice
Všechovice
Valašské Meziříčí

Zlínský
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Obec

Katastrální území

Choryně

Lešná

Hostašovice
Hodslavice
Životice u Nového Jičína
Mořkov
Věřovice
Bordovice
Lichnov
Frenštát pod Radhoštěm
Tichá
Kozlovice
Palkovice
Baška
Frýdek - Místek
Janovice
Raškovice
Vyšní Lhoty
Nižní Lhoty
Nošovice

Choryně
Lhotka nad Bečvou
Lešná
Vysoká u Valašského Meziříčí
Perná u Valašského Meziříčí
Jasenice u Valašského Meziříčí
Hostašovice
Hodslavice
Životice u Nového Jičína
Mořkov
Věřovice
Bordovice
Lichnov u Nového Jičína
Frenštát pod Radhoštěm
Tichá na Moravě
Kozlovice
Myslík
Palkovice
Hodoňovice
Baška
Skalice u Frýdku - Místku
Janovice u Frýdku - Místku
Raškovice
Vyšní Lhoty
Nižní Lhoty
Nošovice

Stavební
úřad

Pověřený úřad

Kraj

Nový Jičín

Frenštát pod Radhoštěm

Moravskoslezský
Frýdek - Místek

Frýdlant nad Ostravicí
Raškovice
Frýdek - Místek
Dobrá

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

Rozhodnutí

Příslušný Stavební úřad dle platného Stavebního zákona
(zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění)
Silniční správní úřad
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Orgán ochrany přírody
Orgán ochrany nerostného bohatství

územní rozhodnutí
kolaudační souhlas
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
rozhodnutí o odnětí nebo o omezení
souhlas k trvalému či dočasnému odnětí ze ZPF
rozhodnutí v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb.
rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném
ložiskovém území
souhlas vodoprávního úřadu
souhlas ke zřízení stavby

Příslušný vodoprávní úřad
Drážní správní úřad

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. archeologický ústav, 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 jedná vždy o Ministerstvo pro
místní rozvoj.
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B.II. Údaje o vstupech
Posuzovaný záměr přestavby stávajícího jednoduchého vedení o napěťové hladině 400 kV na
dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV realizovaný z převážné části ve stávající trase vedení si
vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkci lesa.

B.II.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu
Příprava - majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
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, Smlouvou o smlouvě budoucí či Vyvlastněním. Ve Smlouvě
o zřízení věcného břemene a Smlouvě o smlouvě budoucí bude mimo jiné uvedena výše náhrady
za zřízení věcného břemene. 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 231/1999 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu.
Výstavba
Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude nutné jednak pro provoz dopravní
techniky a stavebních mechanizmů při provádění základů a odvozu vytěženého materiálu, následně
pak při betonování základů a montážních činnostech v období výstavby. Pro dopravu, manipulaci a
montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění montážních ploch,
které budou situovány převážně ve vymezeném ochranném pásmu vedení, a tím bude zajištěno, že
z důvodu stavebních a montážních činností při realizaci předmětného záměru nevzniknou další
požadavky na odnětí.
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace. V případě potřeby
budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou zřízeny provizorní sjezdy. Od
existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stožárovým místům stanoveny příjezdové cesty
výhradně v trase vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni
projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný zábor. Protože doba výstavby včetně
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.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho ochranném pásmu mohou být i
nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém
ochranném pásmu vedení musí být 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 uvede staveniště do původního stavu. Příjezdové cesty po
zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují dle podmínek
uvedených v souhlasu s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v planém znění,
je nutný v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 30 m2. U tohoto typu vedení
bude tato hodnota překročena u všech stožárových míst. V našem případě to představuje plochu
cca 1,6 ha pro předpokládaný počet 194 ks stožárů. Uvažované počty a plochy stožárů jsou pouze
odborným odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy
(Dokumentace pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického
průzkumu.
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Žádost pro vydání souhlasu dle § 9 odst. 4 a 5 výše uvedeného zákona bude podána u pověřeného
obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu. V žádosti je uveden
účel zamýšleného odnětí, k žádosti se také připojí údaje katastru nemovitostí o pozemcích
navržených k odnětí, zákres v kopii katastrální mapy, vyjádření vlastníků dotčených pozemků
k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí ze ZPF, předběžnou bilanci skrývky kulturní
vrstvy s návrhem způsobu jejího hospodárného využití (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu).
Pověřený obecní úřad žádost posoudí, a pokud není zároveň obecním úřadem obce s rozšířenou
působností (POÚ III. stupně), žádost se svým stanoviskem postupuje na obecní úřad obce s
rozšířenou působností. Jestliže rozsah odnětí půdy překračuje 1 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. 6 je závaznou
součástí rozhodnutí, která budou dále ve věci vydána podle zvláštních předpisů (územní
rozhodnutí).
Kácení zeleně na nelesní půdě
Vzhledem ke skutečnosti, že trasa nového dvojitého vedení V403/803 bude v maximální možné
míře umístěna ve stávající trase vedení s označením V403, mimo třech míst odklonění z původní
trasy a dále variantní úpravy trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku – Místku, ke zvětšení koridoru
vedení s ohledem na použité tvary stožárové konstrukce nedojde, nepředpokládá se kácení zeleně
na nelesní půdě.
V případě, že z dalšího stupně projektové dokumentace vyplyne potřeba kácení zeleně
na nelesních pozemcích, je potřeba postupovat dle platné legislativy. Stromy, které ve výšce 130
cm mají obvod kmene menší než 80 cm, je povinnost ohlásit na příslušném obecním úřadě, ke
kácení stromů s větším obvodem než 80 cm je potřeba povolení obecního úřadu s rozšířenou
působností. Stromy chráněné, významné krajinné prvky, které je potřeba pokácet, povoluje orgán
ŽP Krajského úřadu, ve smyslu § 8 zákona č. 114/92 Sb. Kácení těchto dřevin musí být oznámeno
nejméně 15 dní předem příslušnému orgánu ochrany krajiny, který jej může zakázat, omezit nebo
pozastavit v případě, že odporuje požadavkům na ochranu dřevin. V současnosti probíhá běžná
údržba vedení správcem vedení, která řeší průběžnou kontrolu a odstraňování náletových a jiných
dřevin v prostoru ochranného pásma vedení.
Provoz
Vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor ZPF, oproti záboru
vzniklého v rámci výstavby.

B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Příprava - majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy
s vlastníky dotčených pozemků. V případě pozemků určených k plnění funkce 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.
Výstavba
Dle §3 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném
znění jsou pozemky určené k plnění funkce lesa pozemky s lesními porosty, na nichž byly lesní
porosty odstraňovány za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než
4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu
státní správy lesů. Dále jsou PUPFL zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, pozemky nad horní
hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdových komunikací, lesní
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pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží
lesnímu hospodářství.
Dle §15 odst. 3 citovaného zákona lze bez odnětí na PUPFL umístit mimo jiné stožáry nadzemních
vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny minimálně, jelikož záměr z větší části
využívá stávající koridor vedení. Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se
předpokládá v šíři ochranného pásma vedení. Přesné dotčení pozemků PUPFL bude určeno až
v dalším stupni projektové dokumentace.
Šíře ochranného pásma (OP) dle ustanovení zákona 458/2000Sb., v platném znění (souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené
kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení o napěťové hladině 400 kV na obě strany
20 m. V případě dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV v úseku se stožáry typu Dunaj činí
šířka koridoru vedení 69,4 m v běžné trase a v úseku se stožáry typu Soudek činí 58,6 m v běžné
trase. Stávající koridor vedení se zmenší v úseku se stožáry typu Dunaj o cca 4,6 m a v úseku se
stožáry typu Soudek o cca 15,4 m.
Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,15 ha.
Trvalé omezení dle lesního zákona se předpokládá v rozsahu cca 15,6 ha.
Realizace varianty I v lokalitě Lichnov a varianty II v lokalitě Skalice si pak vyžádá nový zábor
PUPFL. Předpokládaná plocha nového záboru PUPFL v lokalitě Lichnov činí cca 0,1 ha a v lokalitě
Skalice činí cca 1,9 ha. Přesná plocha trvalého omezení PUPFL bude stanovena v dalším stupni
projektové dokumentace. Díky přeložce trasy v lokalitě Skalice zároveň dojde k uvolnění ploch
PUPFL doposud trvale omezených koridorem vedení a to v rozsahu cca 2,2 ha.
Dočasné vynětí po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno v dalším stupni
projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení).
Uvažované počty stožárů, plochy a umístění jsou stanoveny odborným odhadem, konečné počty a
umístění stožárů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro
územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu.
Žádost o odnětí nebo o omezení bude podána orgánu státní správy lesů, v jehož zájmu má k odnětí
nebo k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, v jehož
území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Součástí žádosti bude snímek
katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, případně geometrický plán,
doklady o vlastnických právech k pozemkům, údaje lesního hospodářského plánu nebo osnovy o
lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a
kategorií lesa, komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech, výpočet poplatku za odnětí,
vyjádření vlastníka příp. uživatele dotčeného pozemku, vyjádření odborného lesního hospodáře
nebo právnické osoby pověřené touto funkcí popř. další doklady dle potřeby a posouzení např.
projekt rekultivace, projekt zalesnění.
Dle ustanovení §46 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění o podmínkách podnikání a o
výkonu statní správy 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.
Důsledkem změny stožárové konstrukce, ze stávajících typů stožárů Portál na nové stožáry typu
Donau a Soudek, dojde ke zmenšení ochranného pásma ze stávající šíře cca 74,0 m na 69,4 m
v běžné trase u stožárů typu Dunaj a v úseku se stožáry typu Soudek na 58,6 m v běžné trase.
Vzhledem k této skutečnosti nenastanou nové požadavky na zábor PUPFL, mimo variantní úpravu
trasy v lokalitě Skalice, tudíž nevznikne ohrožení stability okolních porostů způsobenou bořivým
větrem ani ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli. Stávající stabilita lesních porostů
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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 ochranného pásma, 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 zvážit změnu druhové
skladby za odolnější dřeviny a tuto změnu zanesl do lesního hospodářského plánu. K zvýšení
odolnosti okrajového porostu dojde také přirozenou cestou, vlivem postupného zesílení kořenového
systému krajních stromů a zahušťováním okraje lesa náletovými dřevinami, které zde budou snadno
expandovat vlivem vyššího přístupu světla do nižších pater porostu.
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. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou podrobně
stanoveny v ZOV, jejich dodržování bude důsledně dodržováno dodavatelem stavby.
Provoz
Oproti záboru vzniklého v rámci výstavby si vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV
nevyžádá další zábor PUPFL.

B.II.3. Voda
Požadavek na množství a místa odběru vody vyplyne z dokumentace pro provádění stavby (DPS),
lze však s určitostí předpokládat, že potřeba vody bude pokryta ze stávajících zdrojů.
Výstavba
Při realizaci záměru 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. Technologické vlhčení betonových základů při tuhnutí
bude zajištěno mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek na zřizování nových zdrojů vody.
Provoz
Vlastní provoz ani údržba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV neuplatňují žádné
nároky na odběr pitné nebo užitkové vody.

B.II.4. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Přesnou specifikaci materiálů a surovin potřebných pro následnou výstavbu vedení bude řešit DPS
záměru, přehled materiálů je uveden v kapitole B.I.6. Materiály nebo suroviny používané při
výstavbě a následném provozu a údržbě, nemohou negativně působit na životní prostředí a zdraví
obyvatel.
Výstavba
Potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu nadzemního vedení 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 13 000 m3);
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ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd. - množství
tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.) – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se
o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
plastové výrobky – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky
ze zdrojů mimo řešené území;
ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.
Spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, stavebních strojů a
mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních zařízení lze odhadnout ve výši cca 100 tis. l
za rok.
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta
mobilními elektrocentrálami. Ze zkušenosti z obdobných staveb lze předpokládat spotřebu elektrické
energie do cca 5 MWh na celou trasu stavby nadzemního vedení.
Provoz
Vlastní záměr je přenosovým vedením elektrické energie, čili nové vedení při provozu spotřebovává
pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy a tudíž nevyžaduje žádné surovinové ani
energetické zdroje.

B.II.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace
pro územní řízení, tzv. DUR). Při realizaci záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu
a techniky do stávajících stožárových míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího
vedení a přebytečné vytěžené zeminy k dalšímu opětovnému využití, případně k odstranění.
Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených trasách navazujících na stávající
veřejné komunikace, s maximálním využitím vymezeného koridoru vedení. Trasy budou mít
charakter dočasného záboru v průběhu jednoho vegetačního období a po skončení výstavby budou
dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vráceny k původnímu užívání. S ohledem na
liniový charakter stavby a nízkou intenzitu stavebních i montážních činností nebude touto stavbou
nepříznivě ovlivněna současná běžná intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích.
Realizace záměru si nevyžádá žádný zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené
oblasti.
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 mechanizmů při demontáži 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 mechanizmů při výstavbě vedení
•

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

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 (štokováním) – 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 0,5 dne na 1 stožár.
Provoz
Při provozu vedení zvn, po skončení stavebních a montážních prací, jsou nároky na dopravní
infrastrukturu prakticky nulové a nevzniká žádný požadavek na změnu stávající infrastruktury.
Předpokládat lze pouze v průběhu roku 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 infrastruktury.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Emise do ovzduší
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.
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 v etapě demontáže stávajícího vedení a následné výstavbě
mohou vznikat zejména při provozu stavebních mechanizmů a stavebních strojů v prostoru
prováděných činností, které 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.
Pro orientační výpočet emisí z dopravních a manipulačních prostředků po dobu demontáže
a výstavby vedení byl proveden zjednodušený výpočet, ve kterém je zohledněn rozsah
a předpokládaná doba realizovaného díla, a dále rozložení vozového parku s různými limity
emisních norem EURO. Celkový počet provozních hodin jednotlivých mobilních spalovacích zdrojů,
který je uveden ve výpočtu, vychází z odborného odhadu. Při tomto odhadu byl rovněž zohledněn
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

61

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

předpokládaný podíl HDV, LCV a osobních vozidel, které budou použity na stavbě při realizaci
záměru. Na základě provedeného výpočtu bylo zjištěno, že podíl emisí z LCV a osobních vozidel
představuje při realizaci záměru oproti emisím produkovaných HDV zanedbatelný podíl (v řádu
desetin procenta). Skutečná výše celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu
výstavby mohou objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat.
Výsledky výše uvedených výpočtů jsou předloženy v následující tabulce.
Tabulka č. 5 Předpokládané celkové emise z mobilních spalovacích zdrojů za období výstavby
CO
(kg)
14 070

NOX
(kg)
33 230

HC+NOX
(kg)
4 430

PM
(kg)
600

S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách není množství emisí z dopravních a montážních
mechanizmů z hlediska vlivů na životní prostředí významné.
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.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního přenosového vedení elektrické energie 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.

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
Ve fázi demontáže stávajícího a výstavby nového nadzemního vedení elektrické energie nejsou
produkovány žádné technologické ani splaškové odpadní vody. Záměsová voda použitá při výrobě
betonu se stává jeho součástí. 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 chemickou likvidací.
Provoz
Při vlastním provozu nového vedení elektrické energie 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.III.3. Odpady
Výstavba
V průběhu demontáže stávajícího vedení a následně při výstavbě nového vedení 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.
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich opětovného využití, případně
odstranění budou stanoveny v DUR a specifikovány v DSP.
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci díla je provedena dle vyhlášky MŽP č. 381/2001Sb., ve
znění pozdějších předpisů, v následujícím přehledu.
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Tabulka č. 6 Kategorie odpadů
Název

Číslo
08 00
08 01 11
08 01 12
15 00
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 00
17 04 05
17 01 01
17 01 03
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05 04
17 09 04
20 00
20 01 01
20 03 01

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících
materiálů a tiskařských barev
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Stavební a demoliční odpady
Železné kovy
Beton
Tašky a keramické výrobky (izolátory)
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Komunální odpady
Papír a lepenka
Směsný komunální odpad

Kat.
N
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les, bude
během výstavby a po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využita jako palivo (dřevo).
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina přesahující průměr 10 cm bude rozřezaná a složena po
dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na místě k dalšímu využití. Zbylé
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 (např. odvoz vlastníkem, ponechání
k rozkladu na místě).
Zásahy budou prováděny zásadně mimo hnízdní období ptactva, tzn. v průběhu září až února. Pod
vodiči, které překonávají hluboká údolí, není nutné údržbu provádět.
Výkopová zemina vzniklá realizací záměru, bude využita v maximální možné míře v místě stavby.
Nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný zákon o
odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, v platném znění. Přesná bilance zemních prací není v této fázi přípravy
k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je problematika odpadů ve všech fázích záměru - výstavby,
provozu a údržby vedení zvn málo významná až nevýznamná. Veškeré odpady ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, produkované při budování základů a montáži a
demontáži stožárů, při tažení fázových vodičů, zemnících lan a dalších nezbytných činnostech,
budou odvezeny z místa vzniku dodavatelským subjektem, který zajistí jejich evidenci a likvidaci
podle současné platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
Lze předpokládat, že během výstavby záměru vznikne následující množství odpadů:
Beton (17 01 01) – předpokládáme odvoz cca 9 500 m3 vybouraného betonu;
Železné kovy (17 04 05) a Železo a ocel – předpokládáme odvoz cca 3 700 t demontované
ocelové konstrukce;
Směsné kovy (17 04 07) - předpokládáme odvoz cca 610 t demontovaných vodičů;
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Vytěžená zemina (17 05 01) v maximální míře bude využito vytěžená zemina a kamenivo v rámci
stavby mimo to se odveze cca 17 000 m3 výkopku;
Množství ostatních odpadů výše uvedených lze určit až v následujícím stupni projektové
dokumentace.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního elektrického vedení 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. Přehled možných
vzniklých odpadů je uveden v tab. č. 5.

B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
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.
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.III.5. Ostatní
Hluk a vibrace
Výstavba
Z výsledků Akustické studie zpracované společností AKUSTING spol. s r. o. 02/2014 (viz Příloha č.
4) lze konstatovat následující. Zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v době
výstavby vedení. Jelikož je trasa vedení situována v maximální míře v dostatečné vzdálenosti od
obydlených oblastí, doprava a činnosti související s výstavbou vedení nebudou intenzivní a budou
časově i prostorově značně rozprostřeny, lze bezpochyby toto hlukové zatížení považovat za vliv
nevýznamný. Obdobně lze ze zmíněných důvodů považovat za nevýznamný vliv vibrací, které
mohou krátkodobě vznikat při budování základů stožárů, případně montáži stožárů.
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Odhad pohybu mechanizmů
Demolice je rozdělena do 3 fází, ve kterých budou použita následující zařízení po níže uvedenou
dobu:
Demontáž stávajících vodičů: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil.
• doba: cca 1 den pro několik úseků mezi stožáry.
Demontáž ocelových konstrukcí: mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní automobil.
•

doba: cca 4 hodiny pro jeden stožár.
Demontáž stávajících základů: rypadlonakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí nákladní
automobil.
• doba: cca 3 hodiny pro jeden stožár.
Výstavba je rozdělena do 5 fází, ve kterých budou použita následující zařízení:
Výkopy základů: rypadlonakladač 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: pro 1 stožár - cca 3 dny po dobu 2 hodin denně.
Montáž a stavba stožárů (štokováním): nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce
a autojeřáb.
• doba: cca 2 dny pro 1 stožár.
Tažení vodičů: nákladní automobil, navíjecí a brzdné zařízení, montážní plošina, autojeřáb, traktor.
• doba: kotevní pole v úseku (2 – 3) km po dobu 3 dnů.
Terénní úpravy: rypadlonakladač a nákladní automobil.
• doba: cca 6 hodin pro 1 stožár.
Hlukové údaje zařízení
Následující hlukové údaje byly převzaty z akustických studií stavebních prací vypracovaných firmou
Akusting, případně získány z měření hluku provozu daného zařízení nebo z databáze firmy Akusting
s hlukovými údaji zemních strojů. Měření bylo prováděno ve vzdálenosti 10 m od stroje při obou
provozních stavech – chod naprázdno a chod v záběru. Proběhlo v několika bodech okolo každého
nářadí nebo stroje a ze získaných hodnot byl vypočítán energetický průměr. Zde uvádíme pouze
průměrné celkové hodnoty pro vzdálenost 10 m.
Ruční pneumatické nářadí
Ekvivalentní hladina v 10 m od pneum. nářadí je:

LA eq.T = 50 dB

Nákladní (sklápěcí) automobil
Ekvivalentní hladina v 10 m od nákladního automobilu je:

LA eq.T = 65 dB

Mobilní jeřáb (autojeřáb)
Ekvivalentní hladina v 10 m od jeřábu je:

LA eq.T = 65 dB

Mobilní sekací resp. bourací stroj
Ekvivalentní hladina v 10 m od stroje je:

LA eq.T = 70 dB

Rypadlonakladač
Ekvivalentní hladina v 10 m od rypadlonakladače je:

LA eq.T = 65 dB

Domíchávač
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Ekvivalentní hladina v 10 m od domíchávače je:

LA eq.T = 65 dB

Dieselagregát + elektrické vibrátory
Ekvivalentní hladina v 10 m od dieselagregátu je:

LA eq.T = 70 dB

Navíjecí a brzdné zařízení
Ekvivalentní hladina v 10 m od zařízení je:

LA eq.T = 60 dB

Montážní plošina
Ekvivalentní hladina v 10 m od montážní plošiny je:

LA eq.T = 50 dB

Traktor
Ekvivalentní hladina v 10 m od traktoru je:

LA eq.T = 65 dB

Stanovení bezpečné vzdálenosti pro provádění stavby
Výstavbové práce budou probíhat v denní době od 7:00 – 21:00 hodin. Snahou investora je, aby
všechna zařízení a stroje byly maximálně využity a práce tak byly co nejvíce urychleny. Z toho
vyplývá, že většina strojů bude v provozu prakticky nepřetržitě po celých 14 hodnocených souvislých
hodin denní doby. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A uvedené výše jsou tedy v podstatě platné
pro každé zařízení pro celou pracovní dobu i bez dalšího přepočtu.
Výpočet „bezpečné vzdálenosti“
Výpočtem součinnosti strojů při jednotlivých fázích demolice a výstavby byly stanoveny tzv.
„bezpečné vzdálenosti“, tedy vzdálenosti, od kterých jsou již chráněná místa spolehlivě mimo dosah
nadlimitního působení hluku.
Fáze demolice
Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m
Demontáž stávajících vodičů
LA eq.14h = 66,1 dB
Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů
LA eq.14h = 72,3 dB
Demontáž stávajících základů
LA eq.14h = 74,6 dB
Fáze výstavby
Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m
Výkopy základů
LA eq.14h = 73,6 dB
Betonáž základových patek (pouze 2 h denně)
LA eq.14h = 62,8 dB
Montáž a stavba stožárů (štokováním)
LA eq.14h = 68,7 dB
Tažení vodičů
LA eq.14h = 68,5 dB
Terénní úpravy
LA eq.14h = 71,2 dB

Bezpečná vzdálenost
12 m
28 m
34 m
Bezpečná vzdálenost
31 m
9m
16 m
16 m
22 m

Lokalita Lichnov čp. 276
Jako nejohroženější z hlediska výstavby byla vytipována lokalita Lichnov v okolí objektu čp. 276.
Vodiče zde prochází přímo nad střechou obytného domu a stožár je situován ve vzdálenosti cca
45 m od domu. Hluk při demolici stávajícího vedení a při výstavbě nového vedení je z největší části
lokalizován do prostoru míst stožárů – demontáž a montáž lan je z hlediska hluku méně významnou
a poměrně okrajovou záležitostí.
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Nejhlučnější operace jsou prováděny při fázi demontáže ocelových konstrukcí stávajících stožárů a
bourání jejich základů. Bezpečná vzdálenost vypočítaná z dostupných informací o použitých
zařízeních a jejich hlučnostech je při fázi demontáže stávajících stožárů 28 m a při fázi demontáže
základů 34 m. Vzdálenost objektu čp. 276 od stožáru je 45 m, pro dodržení limitu pro hluk z výstavby
ve výši 65 dB je tato vzdálenost dostačující a není třeba přistupovat k dodatečným opatřením
(zkrácení doby provozu zařízení apod.).
Ostatní fáze výstavby stožárů (výkopy základů, betonáž základů, stavba stožáru) jsou již méně
hlučné a tomu odpovídají také vypočítané bezpečné vzdálenosti – max. bezpečná vzdálenost je
31 m (při výkopu základů), existuje tak reálný předpoklad bezpečného dodržení limitu 65 dB
v CHVePS bez dalších opatření.
Demontáž lan a tažení nových vodičů má vypočtenou bezpečnou vzdálenost 12 m a 16 m. Hluk při
demontáži vodičů je způsoben z největší části ručním pneumatickým nářadím při krácení vodičů na
menší kusy a je lokalizován do míst stožárů – bezpečná vzdálenost 12 m tedy je v tomto případě
zcela postačující ke splnění limitu.
Montáž lan je v případě vedení vodičů nad objekty prováděna ručně – nejprve je od stožáru ke
stožáru ručně taženo kevlarové lano a dále jsou vodiče navíjeny pomocí kladky. Hluk z tažení vodičů
je tedy opět generován v místě stožárů (traktor, navíjecí zařízení) – bezpečná vzdálenost je
vypočítána na 16 m a je tedy pro dodržení limitu dostačující.
Lokalita Skalice čp. 155, Janovice čp. 86 – variantní změna trasy vedení
V lokalitě je navržena variantní dílčí změna trasy vedení zalomením a přesunem stávajícího stožáru
č. 223 jižně od stávající trasy vedení. To znamená, že hlukem z demolice bude více ohrožen objekt
Skalice čp. 155, nacházející se v blízkosti stávající trasy vedení, zatímco hlukem z výstavby bude
více ohrožena objekt Janovice čp. 86 nacházející se v blízkosti navržené změněné trasy vedení.
Nejhlučnější fází demolice je demontáž stávajících betonových základů stožárů – bezpečná
vzdálenost je vypočítána na 34 m. Vzdálenost nejbližšího stávajícího stožáru od obytné části objektu
čp. 155 je cca 70 m, pro dodržení limitu pro hluk z výstavby je tato vzdálenost dostačující.
Nejhlučnější fází výstavby je hloubení základů nových stožárů – bezpečná vzdálenost je vypočítána
na 31 m. Vzdálenost navrženého umístění stožáru č. 223 od objektu Janovice čp. 86 je cca 60 m,
pro dodržení limitu 65 dB pro hluk z výstavby je tato vzdálenost dostačující.
V lokalitě Skalice je objekt čp. 155 od nejbližšího stožáru vzdálena cca 70 m. Vzdálenost samotného
vedení od obytné části objektu je cca 20 m. Z výpočtů „bezpečných vzdáleností“ vyplývá, že hluk
z fáze demolice a výstavby, nepřesáhne u objektu čp. 155 limit 65 dB.
Ostatní lokality
Objekty Tichá č.e. 12, Tichá č.p. 310 se nachází přímo pod vedením, vzdálenost od nejbližšího
stožáru je však více než 150 m. Vzhledem k tomu, že prakticky veškeré hlučné operace
při demontáži stávajících vodičů i tažení nových vodičů jsou soustředěny do míst stožárů, lze
předpokládat, že ani tyto objekty umístěné přímo pod trasou vedení nebudou hlukem z rekonstrukce
vedení nadlimitně zatíženy.
V lokalitě Lichnov u objektu č.p. 218 je variantně navržena změna trasy vedení jeho zalomením a
přemístěním stávajícího stožáru č. 158. Stávající stožár je umístěn ve vzdálenosti cca 80 m od
objektu - hluk z jeho demontáže tedy v žádném případě nepřekročí limit 65 dB. Nově bude stožár
umístěn o cca 25 m dále od objektu – ani hluk z výstavby tedy nepřekročí limit 65 dB.
Ostatní chráněné objekty v lokalitách Tichá, Mořkov, Lichnov, Hodoňovice a Hodslavice jsou od míst
stožárů vzdáleny ve všech případech více než 50 m a od trasy vedení více než 12 m. Z výpočtu
„bezpečných vzdáleností“ vyplývá, že hluk z fáze demolice a výstavby, nepřesáhne u posuzovaných
chráněných objektů limit 65 dB.
Provoz
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací, i když nadzemní vedení jsou
vystavena proudění vzduchu a mohou tudíž generovat hluk aerodynamického charakteru, jehož
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intenzita není významná. Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů
koróna, která vytváří také zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné a prakticky
neměřitelné, jelikož jejich hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí.
Hluková zátěž je řešena, vzhledem ke stávající a předpokládané hlukové situaci v zájmové lokalitě
vyvolané zprovozněním záměru.
B.III.5.1 Měření hluku z provozu stávajícího vedení
Měření stávajícího hluku se uskutečnilo ve venkovním prostoru. Jednalo se o měření hluku:
• v těsné blízkosti vedení, kde se předpokládalo minimální ovlivnění hlukem pozadí;
•

v blízkosti obydlených objektů ve vybraných lokalitách.

Lokalita Hlinsko
V lokalitě Hlinsko bylo provedeno měření v referenčních bodech pod stožárem, pod vedením a
ve vzdálenostech 20 m, 50 m a 100 m od osy vedení.
Hluk vedení nebylo prakticky možné ani v bodech nejblíže vedení sluchem rozeznat. Naměřené
hodnoty jsou ve všech bodech poměrně nízké a hlukově vyrovnané – převládá vzdálený hluk
pozadí.
Obrázek č. 10 Místa měření v lokalitě Hlinsko

Tabulka č. 7 Výsledky měření v lokalitě Hlinsko
X1
Paměť
Soubor001
Soubor002

Pod stožárem
Čas spuštění
14.11.2013 19:24
14.11.2013 19:25

Interval T (s)

LA eq,T(dB)

LpAmax(dB)

LpAmin(dB)

00:00:31
00:00:31

30,2
30,3

32,8
32,6

28,9
29,0

L
X2
Paměť
Soubor003
Soubor004
Soubor005

Aeq,T

=

Mezi stožáry pod vedením
Čas spuštění
Interval T (s)
14.11.2013 19:32
14.11.2013 19:34
14.11.2013 19:35

30,3
LA eq,T(dB)

00:00:30
00:00:31
00:00:31

L

Aeq,T

30,1
30,9
30,8
=
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X3
Paměť
Soubor006
Soubor007
Soubor008

Ve vzdálenosti 20 m kolmo od vedení
Čas spuštění
Interval T (s)
14.11.2013 19:38
14.11.2013 19:39
14.11.2013 19:41

Soubor009
Soubor010

Soubor011
Soubor012

30,0
28,5
30,0

31,5
30,5
35,5

28,7
27,3
28,3

LA eq,T(dB)

LpAmax(dB)

LpAmin(dB)

29,9
30,1

32,3
32,1

28,1
29,0

LA eq,T(dB)

LpAmax(dB)

LpAmin(dB)

28,9
28,6

31,2
30,4

27,7
26,8

=

Aeq,T

29,6

=

Ve vzdálenosti 100 m kolmo od vedení
Čas spuštění
Interval T (s)
14.11.2013 19:52
14.11.2013 19:53

LpAmin(dB)

00:00:21
00:00:21

L
X5
Paměť

Aeq,T

Ve vzdálenosti 50 m kolmo od vedení
Čas spuštění
Interval T (s)
14.11.2013 19:47
14.11.2013 19:47

LpAmax(dB)

00:00:32
00:00:31
00:00:32

L
X4
Paměť

LA eq,T(dB)

30,0

00:00:21
00:00:21

L

Aeq,T

=

28,8

V následujícím grafu je provedeno porovnání hladiny hluku naměřené v místě X1 pod stožárem a
hladiny naměřené ve vzdálenosti 100 m od vedení – místo X5. V obou měřicích místech v náměrech
převládá hluk pozadí.
Obrázek č. 11 Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku A

V lokalitě Hlinsko (okr. Přerov) mimo obydlenou oblast bylo provedeno měření v referenčních
bodech pod stožárem, pod osou vedení a dále ve vzdálenosti 20 m, 50 m a 100 m od osy vedení.
Z výsledků měření vyplývá, že hluk z provozu vedení s označením V403 v je prakticky skryt v hluku
pozadí.
Kontrolní měření v CHVePS a CHVeP
Pro kontrolní měření v chráněném venkovním prostoru obytných objektů byly na základě soupisu
objektů vytipovány lokality, kde vedení prochází max. 30 m od nejbližších objektů. V těchto lokalitách
byly dále vytipovány objekty vedené na katastru nemovitostí jako objekty k bydlení. U těchto objektů
bylo provedeno měření v CHVePS nebo v CHVeP (v místech, kde nebyl přístup objektům). Kontrolní
měření bylo provedeno v lokalitách Hodslavice, Mořkov, Lichnov, Tichá Hodoňovice, Skalice.
Umístění měřících míst a vyhodnocení měření stávajícího hluku v jednotlivých lokalitách je uvedeno
v příloze Akustické studie (viz Příloha č. 4).
Jak vyplývá z výsledků měření ve vybraných lokalitách na trase vedení zvn s označením V403, vliv
hluku z provozu vedení na chráněné venkovní prostory je nepatrný. Na většině měřených míst je
sršení nebo korona pouze slabě slyšitelná, a to i v situaci, kdy se měřicí místo nacházelo v těsné
blízkosti vedení. Výjimkou je pouze kontrolní měřicí místo D3 - lokalita Mořkov situované v blízkosti
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stožáru, kde sršení na stožáru bylo zřetelně slyšitelné a jednalo se patrně o důsledek závady na
vedení.
Na několika místech byl naopak zcela dominantní hluk pozadí (tok řeky, doprava) a provoz vedení
nebylo možno sluchem rozeznat.
Na žádném místě měření nebyla ve spektru hluku prokázána přítomnost tónových složek způsobená
provozem vedení zvn s označením V403.
Všechny výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se pohybují pod limitem 40 dB
pro noční dobu.
B.III.5.2 Akustická modelace provozu dvojitého vedení
Na trase vedení s označením V 403 byly vytipovány zejména obytné objekty v lokalitách potenciálně
dotčených hlukem z vedení, které byly zahrnuty do hlukové modelace stávajícího i výhledového
stavu po zdvojení vedení. Ve dvou lokalitách (Skalice a Lichnov) je variantně navržena změna
stávající trasy vedení – tyto změny jsou zahrnuty v modelaci výhledového stavu.
Akustické výpočty
Zjištění hlukových parametrů zvn bylo provedeno za extrémních podmínek, odpovídajících
podmínkám vzniku akustických jevů (sršení na stožárech a koróně na vedení). Vycházíme
ze souboru hodnot naměřených na různých místech ČR a předpokládáme složení nejhorších
případů pro modelované zvn po celých 24 hodin.
Provoz vedení je nepřetržitý a proto byla modelována pouze noční doba, kdy platí přísnější limity.
Byl modelován stávající stav, kdy je vedení s označením V403 jednoduché, a výhledový stav po
realizaci zdvojení vedení s označením V403/803.
Rozmístění výpočtových bodů
• Lokalita Hodslavice č.p. 36
• Lokalita Mořkov č.p. 58, č.p. 209, č.p. 375 a č.p. 437
• Lokalita Lichnov č.p. 276
• Lokalita Lichnov č.p. 56
• Lokalita Lichnov č.p. 218
• Lokalita Tichá č.p. 5, č.p. 96, č.p. 310 a č.e. 12
• Lokalita Hodoňovice č.p. 146
• Lokalita Skalice č.p. 155 a Janovice č.p. 86
Hluk z provozu vedení
V tabulkách, které udávají hladiny akustického tlaku A, jsou předkládány hladiny akustického tlaku A
vypočtené v jednotlivých výpočtových bodech (viz Akustická studie - Příloha č. 4). Výpočtové body
jsou umístěny u fasád chráněných objektů převážně ve výšce 3 m; u některých jednopodlažních
objektů jsou body umístěny ve výšce 1,5 m. U dvoupodlažních objektů jsou body umístěny i ve
výšce 3 m a 6 m.
Hlukové mapy výhledového stavu vykreslené ve výšce 6 m nad terénem, jsou uvedené níže v textu
Dokumentace pro každou jednotlivou lokalitu.
V lokalitě Lichnov čp. 276, která je z hlediska hlukového zatížení nejohroženější (vedení prochází
přímo nad objektem, nejbližší stožár je vzdálen pouze cca 45 m) byly přidány kontrolní výpočtové
body pod stožárem a pod vedením.
V úseku trasy vedení Mořkov – Věřovice a Palkovice – TR Nošovice je ve výhledovém stavu
zdvojeného vedení navrženo použití stožárů typu Soudek, které mají odlišnou konfiguraci oproti
stožáru typu Dunaj, který je použit ve větší části trasy vedení. Tato změna je zohledněna v modelaci
lokalit dotčených touto změnou – jedná se o modelované lokality Mořkov, Hodoňovice a Skalice.
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Lokalita Hodslavice č.p. 36
Obrázek č. 12 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Hodslavice č.p. 36

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaného objektu prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtových bodech o cca 3 dB, i
s tímto navýšením je však limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS prokazatelně
nepřekročen.
Lokalita Mořkov č.p. 58, č.p. 209, č.p. 375 a č.p. 437

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaných objektů prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtových bodech o cca 3 dB, i
s tímto navýšením je však limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS prokazatelně
nepřekročen.
Pozn.: Dle katastru nemovitostí není v areálu pily CHVePS (tedy ani objekt čp. 58 není chráněný).
Vypočtené hodnoty v bodě VB1 slouží pro dokreslení hlukové situace, ale nepodléhají hygienickému
hodnocení.
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Lokalita Lichnov č.p. 276
Obrázek č. 13 Mapa hladin akustického tlaku A Lichnov č.p. 276

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaného objektu prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtových bodech o cca 3 dB.
I s tímto navýšením je však limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS prokazatelně
nepřekročen.
Lokalita Lichnov č.p. 56
Obrázek č. 14 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Lichnov č.p. 56

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaného objektu prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtovém bodě o cca 3 dB. I s tímto
navýšením je však limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS prokazatelně nepřekročen.
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Lokalita Lichnov čp. 218
V lokalitě Lichnov čp. 218 je variantně navržena dílčí úprava trasy vedení zalomením a posunutím
stožáru č. 158 o cca 25 m severně. Tím se vzdálenost mezi obytným objektem čp. 218 a trasou
vedení zvětší a hluková expozice u objektu se sníží. Na žádné jiné CHVePS nemá případná dílčí
změna trasy vedení v této lokalitě vliv. V modelu výhledového stavu je proveden výpočet obou
variant – se zdvojením vedení ve stávající trase a s dílčí úpravou trasy vedení.
Obrázek č. 15 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Lichnov č.p. 218 – Varianta 0

Obrázek č. 16 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Lichnov č.p. 218 – Varianta I

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaného objektu prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu bez úpravy trasy teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtovém bodě o
cca 3 dB.
Při navržené variantě I - dílčí úprava trasy v lokalitě Lichnov čp. 218 ve výhledovém stavu se trasa
vedení oproti stávajícímu stavu vzdálí od objektu čp. 218 o cca 25 m severním směrem. Vlivem
zdvojení vedení dojde k určitému navýšení hodnot – toto navýšení je však částečně sníženo
zvětšením vzdálenosti. Navýšení hodnot ve výpočtovém bodě tak činí v této variantě pouze 2 dB.
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Limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS je prokazatelně nepřekročen při kterékoliv
hodnocené variantě trasy vedení.
Lokalita Tichá č.p. 5, č.p. 96, č.p. 310 a č.e. 12
Obrázek č. 17 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Tichá

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaného objektu prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtových bodech o cca 3 dB.
I s tímto navýšením je však limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS prokazatelně
nepřekročen.
Lokalita Hodoňovice č.p. 146
Obrázek č. 18 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Hodoňovice č.p. 146

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaného objektu prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení ve
výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtových bodech o cca 3 dB, i s tímto
navýšením je však limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS prokazatelně nepřekročen.
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Lokalita Skalice č.p. 155 a Janovice č.p. 86
V lokalitě Skalice je variantně navržena dílčí úprava trasy vedení zalomením – stožár č. 225 bude ve
výhledovém stavu posunut cca o 195 m jihozápadním směrem. Tím se v oblasti potencionálního
vlivu hluku vedení ocitne obytný objekt Janovice čp. 86 (VB2 ve výhledovém stavu). V modelu
výhledového stavu je proveden výpočet obou variant – v trase zdvojeného vedení a s dílčí úpravou
trasy vedení.
Obrázek č. 19 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Skalice čp. 155 – Varianta I

Obrázek č. 20 Mapa hladin akustického tlaku A lokalita Janovice č.p. 86 – Varianta II

Hodnocení výsledků výpočtů:
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaného objektu prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtovém bodě o cca 3 dB.
Při navržené variantě II - dílčí úprava trasy v této lokalitě dojde k podstatné změně. V bodě VB1
u objektu čp. 155 dojde po zdvojení vlivem výrazného odklonu trasy a změny umístění nejbližšího
stožáru č. 225 k mírnějšímu navýšení stávajících hodnot (o 1,8 dB).
Bod VB2 byl do výhledového stavu přidán z důvodu změny trasy vedení – nová trasa vedení se
přibližuje tomuto chráněnému objektu a stožár č. 225 je nyní nově umístěn ve vzdálenosti cca 60 m
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jižně od objektu. I po navržené změně trasy vedení a zároveň po plánovaném zdvojení vedení je
však hodnota vypočtená v tomto bodě hluboce pod limitem 40 dB pro noční dobu.
V případě, že ve výhledovém stavu nedojde ke změně trasy, bude mít hluk z provozu vedení
významnější vliv pouze na výpočtový bod VB1 – Skalice čp. 155. Proto je v modelaci výhledového
stavu zdvojeného vedení posuzován pouze bod VB1.
Limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS je prokazatelně nepřekročen při kterékoliv
hodnocené variantě trasy.
Jak je patrné z výpočtů provedených ve všech posuzovaných lokalitách, hygienické limity hluku
(40/50 dB), budou při provozu zdvojeného vedení zvn V403 na trase Prosenice - Nošovice
prokazatelně nepřekročeny i za extrémních klimatických podmínek.
Ochranná pásma
V okolí stavby se vyskytují ochranná pásma technické infrastruktury, která jsou vytyčena 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
pozemních komunikací atd. Případné střety s technickou infrastrukturou budou řešeny v dalším
stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení).

B.III.6. Doplňující údaje
Hodnocený záměr nepředstavuje žádné významné zásahy do terénu a jeho negativní ovlivnění
krajinného rázu osazením trasy stožáry typu Dunaj a Soudek lze s ohledem na minimální možné
technické parametry podpěrných konstrukcí a trasy, kterými jsou výška stožárů a šíře ochranného
pásma, považovat za vliv přijatelný.
Předmětný záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocen
jako přijatelný zásah do krajinného rázu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Dotčené území, na kterém se nachází trasa vedení, prochází přes území Olomouckého, Zlínského a
Moravskoslezského kraje.
Vedení na své trase kříží celkem 89 vodních toků, z nichž Strhanec, Bečva, Dolnonětčický potok,
Juhyně, Jičínka, Sedlnice, Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka patří mezi významné toky a
dále kříží tři bezejmenné vodní plochy.
Záměr zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Sušice (II. stupeň) a Vodní zdroj Vysoká (I.,
II.a a II.b stupně) a prochází přes záplavová území toku Bečvy, Sednice, Lubiny, Tichávky, Olešné,
Ostravice a Morávky.
Vedení se na své trase dostává do konfliktu se třemi Evropsky významnými lokalitami CZ 714082
Bečva – Žebračka, CZ 0813462 Řeka Ostravice a CZ 0810004 Niva Morávky, ke střetu s ptačí
oblastí a velkoplošně chráněným územím nedochází. V nejbližším okolí umístění záměru se
vyskytují další Evropsky významné lokality Choryňský mokřad u obce Choryně ve vzdálenosti
cca 200 m, dále ve vzdálenosti cca 370 m u obce Hostašovice lokalita Kojetínské vrchy a u obce
Bordovice lokalita Beskydy vzdálená cca 250 m od osy vedení. Z chráněných území se trasa
dvojitého vedení dotýká přírodní rezervace Rybníky, národní přírodní památky Skalická Morávka a
přírodního parku Podbeskydí. V nejbližším okolí umístění záměru se nachází několik památných
stromů.
Na trase předmětného záměru dochází ke křížení s územním systémem ekologické stability
nadregionální úrovně ve čtyřech místech. Jedná se o nadregionální biokoridory NRBK 143
Chropyňský luh – Oderská niva, NRBK 151 NRBK 144 – Kostelecké podlesí, NRBK K145 MB a
NRBK K 101 V. Dále trasa vedení prochází přes několik biokoridorů a biocenter regionální a lokální
úrovně.
V koridoru vymezeném pro výstavbu dvojitého vedení se nachází tři chráněná ložisková území, dále
ložiska surovinových zdrojů a přírodních bohatství, několik sesuvných a poddolovaných území a
geologicky významná lokalita Skalická Morávka.
Trasa navrhovaného vedení se z části nachází v zastavěném území obcí, kde jsou některé objekty
vedením a jeho ochranným pásmem dotčeny.
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
Územní systém ekologické stability krajiny je definován v §3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb., v
platném znění, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES, tvořících jeho základ, je povinností
všech vlastníků a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na němž se podílejí
vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především o následující požadavky:
- 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.
Na základě podkladů zásad územního rozvoje Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje
se v koridoru vedení s označením V403 nacházejí tyto prvky ÚSES nadmístního významu
(nadregionální, regionální).
Tabulka č. 8 Křížení trasy vedení s prvky ÚSES
Kód
Název
Nadregionální biokoridory
K 143

Chropyňský luh – Oderská niva

K 151

Kostelecké podlesí

K 145
K 101

Cíl ekosystému

Obec, oblast

Kraj

Vodní, nivní osy
Mezofilní hájové,
Mezofilní bučinné
Mezofilní, bučinné
Vodní

Bečva u Lipníku

Olomoucký

Hlinsko - Šišma

Olomoucký

Veřovice
Niva Morávka

Moravskoslezský
Moravskoslezský

Nivní
Nivní
Mezofilní
Nivní
Nivní

Frenštát pod Radhoštěm
Metylovice
Baška
Nižní Lhoty

Moravskoslezský

Mezofilní hájové
Mezofilní hájové
Nivní
Nivní mezofilní
Mezofilní hájové

Sušice
Kelč
Choryně
Veřovice, Bordovice
Hodoňovice

Olomoucký
Zlínský
Zlínský
Moravskoslezský
Moravskoslezský

Mezofilní, hydrofilní

Janovice

Moravskoslezský

Regionální biocentra
340
229
169
132
214

Rybáře
Tichavská Lubina
Metylovická hůrka (139)
Ostravice
Kamenec (137)

Olomoucký
Moravskoslezský
Moravskoslezský

Regionální biokoridory
RK 1537
RK 1544
RK 1547
RK 548
RK 557
RK 560

Kudlov
U Zámrsku - Loučka
Drážky - Obora
Kamenárka – K144 (1559)
Hukvaldy – Metylovická hůrka
(1558)
Skalická Strážnice – Metylovická
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RK 561

hůrka (1560)
Skalická Strážnice – Vojkovický
les

Mezofilní

Nošovice

Moravskoslezský

Vedení kříží v trase mezi TR Prosenice a TR Nošovice 16 prvků územního systému ekologické
stability. Lokalizace trasy vedení a ochranného pásma ve vztahu k jednotlivým prvkům je uvedeno
v následujícím přehledu:
Nadregionální biokoridory a regionální biocentra
K 143 Chropyňský luh – Oderská niva (osa vodní) vymezen v nivě Bečvy. Vedení zvn kříží
nadregionální biokoridor vymezený v nivě Bečvy v místě vloženého regionálního biocentra. Jedná se
o regionální biocentrum RBC 340 Rybáře zahrnující nivu Bečvy a vodní plochy v pískovně západně
od obce Oldřichov.
K 151 Kostelecké podlesí (osa mezofilní hájová) prochází mezi obcemi Hlinsko a Kladníky po
zalesněné vyvýšenině a po zemědělských pozemcích. Propojuje lesní komplex Maleník (RBC)
s NRBC Kostelecké polesí.
K 145 (osa mezofilní) prochází mezi obcemi Jesenice a Hostašovice, biokoridor propojuje NRBC
Radhošť - Kněhyně a NRBC Jezernice. Je spojnicí mezi zalesněnými Kojetínskými vrchy a
zalesněnou hornatinou Beskyd.
K 101 (osa vodní) mezi Nižní a Vyšní Lhotou v řece Morávce je veden nadregionální biokoridor.
Zahrnuje vlastní tok a přilehlou cennou nivu. Do nadregionálního biokoridoru je vloženo regionální
biocentrum RBC 214.
RBC 214 Kamenec. Zkapacitněním vedení se ovlivnění nepředpokládá, nedojde k rozšíření
stávající šířky koridoru vedení, nevznikne nutnost zvětšení průseků. Vzhledem k nadzemnímu
vedení je migrační prostupnost zajištěna.
RBC 229 Tichavská Lubina (nivní, hygrofilní). Biocentrum zahrnuje tok a nivu Lubiny.
RBC 169 Metylovická hůrka (mezofilní). Biocentrum zahrnuje lesní komplex na vrchu Metylovická
hůrka a přilehlé biotopy.
RBC 132 Ostravice (nivní). Biocentrum vymezeno v nivě Ostravice. Součást EVL.
Regionální biokoridory
RK 1537 Kudlov; místo křížení vedení zvn s RK je západně od obce Sušice. Stožáry jsou
lokalizovány na zemědělské půdě
RK 1544 U Zámrsku – Loučka; vedení zvn kříží nefunkční RK vymezený na orné půdě SV od
města Kelč
RK 1547 Drážky – Obora; vedení zvn kříží RK vymezený v toku a nivě Bečvy
RK 548 Kamenárka; vedení zvn kříží RK severně od obcí Veřovice – Bordovice, RK veden po
pastvinách a údolních depresích
RK 557 Hukvaldy – Metylovická hůrka; místo křížení zvn s RK je na úpatí Královské hory u obce
Myslík
RK 560 Skalická Strážnice – Metylovická hůrka; místo křížení zvn s RK je v lesním komplexu
Podhůří
RK 561Skalická Strážnice – Vojkovický les, místo křížení vedení zvn s RK na zemědělských
pozemcích na východním okraji obce Nižní Lhoty.
Lokální prvky ÚSES
V trase vedení zvn se vyskytují nižší prvky ÚSES tzv. lokální biokoridory a biocentra. 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
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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.

C.I.2. Natura 2000
Součástí zpracované Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti (viz Příloha č. 8). 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 dotčených 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 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 (analýza mapových podkladů v prostředí geografických informačních systémů) celé
trasy, klíčová místa poté byla zkoumána během terénních návštěv.
Hlavní vlivy posuzovaného záměru jsou spojeny především s výstavbou nového zdvojeného vedení.
Hlavní ohrožení je tedy koncentrováno do období výměny stávajícího vedení za nové dvojité 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.
Byly analyzovány, ty lokality, které mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny, ty jsou v tabulce č.
9 označeny tučně.
Tabulka č. 9 EVL potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem
Název lokality

Kód lokality

Vzdálenost
od osy vedení

Dotčení lokality
záměrem

EVL Bečva - Žebračka
EVL Lesy u Bezuchova
EVL Choryňský mokřad
EVL Kojetínské vrchy

CZ0714082
CZ0710007
CZ0710182
CZ0810035

kříží lokalitu
cca 400 m
cca 180 m
cca 360 m

ANO
NE
NE
NE
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EVL Beskydy
EVL Řeka Ostravice
EVL Niva Morávky

CZ0724089
CZ0813462
CZ0810004

cca 250 m
kříží lokalitu
kříží lokalitu

NE
ANO
ANO

Dále je nutné uvažovat možné křížení migračních tras ptáků z nejblíže vymezených ptačích oblastí
(PO). Ve vzdálenosti, ve které lze předpokládat časté přelety ptáků, se nacházejí PO uvedené v
tabulce č. 10. Bylo analyzováno, které druhy, jež jsou zde předmětem ochrany, mohou být
posuzovaným záměrem ovlivněny, ty jsou v tabulce označeny tučně.
Tabulka č. 10 Ptačí oblasti potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem
Název lokality

Kód lokality Rozloha (ha)

Beskydy

CZ0811022

41 702.04

Hostýnské vrchy

CZ0721024

5176.95

Poodří

CZ0811020

8 042,59

Libavá

CZ0711019

32723.82

Druhy, jež jsou předmětem ochrany
Čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek
nejmenší, lejsek malý, puštík bělavý, strakapoud
bělohřbetý, tetřev hlušec, žluna šedá
Lejsek malý, strakapoud bělohřbetý
Bukač velký, kopřivka obecná, ledňáček říční, moták
pochop
Chřástal polní

Jako potenciálně dotčené byly identifikovány PO, které chrání velké druhy ptáků, vázané na vodní
prostředí a ohrožené možným střetem s elektrickým vedením. PO Beskydy a PO Poodří byly
vyhodnoceny jako dotčené.
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 dotčených lokalit soustavy Natura 2000
Evropsky významná lokalita - Bečva - Žebračka
Kód lokality:
Rozloha:

CZ0714082
288,67 ha

Lokalita je vymezena na několika kilometrech toku řeky Bečvy od Hranic na Moravě pod Lipník nad
Bečvou a poté dále náhonem Strhanec až po Přerov, kde chrání nejen koryto řeky, ale též
doprovodné břehové a lužní porosty. Na okraji Přerova EVL zahrnuje také rozsáhlý komplex lužního
lesa, který je současně Národní přírodní rezervací Žebračka.
Obrázek č. 21 Křížení trasy vedení s EVL Bečva – Žebračka

Řeka Bečva a zejména náhon Strhanec je významnou lokalitou výskytu velevruba tupého Unio
crassus v rámci celé ČR. Řeka Bečva je jedním ze dvou toků na území ČR, kde se vyskytuje
hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri). Regionálně významná populace kuňky ohnivé žije v tůních
hlavně na území NPR Žebračka.
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Předměty ochrany
V tabulce č. 11 jsou uvedeny všechny předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka. Ty, které byly
identifikovány jako dotčené, jsou vyznačeny tučně.
Tabulka č. 11 Předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka
Typ evropského stanoviště
9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91F0

Smíšené lužní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j.
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých
řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)

Rozloha v
EVL (ha)

Dotčení

38.7469

NE

Nevyskytuje se v dosahu vlivů
záměru

ANO

Toto stanoviště se nachází pod
stávajícím vedením. Záměr
ovlivňuje jeho charakteristiky a
při výstavbě bude zasažen

181.4474

Komentář

Živočichové
1032

velevrub tupý Unio crassus

ANO

2511

hrouzek Kesslerův Gobio kesslerii

NE

1188

kuňka ohnivá Bombina bombina

NE

Náhon Strhanec je významný
místem výskytu druhu
Těžiště výskytu druhu je
hlavním toku Bečvy, ovlivnění je
málo pravděpodobné
Vlivy záměru nezasahují
podmínky biotopu druhu

Evropsky významná lokalita – Řeka Ostravice
Kód lokality:
Rozloha:

CZ0813462
155.45 ha

Lokalita je vymezena na řece Ostravici od obce Ostravice po soutok s Olešnou pod Paskovem.
Chrání typickou karpatskou řeku, štěrkonosnou bystřinu s širokou nivou, kde se střídají pomalejší
úseky s peřejemi a stupni. Dříve regulovaný tok se díky povodním posunul blíže přirozenému stavu.
Díky obnovené sedimentaci štěrku dochází v korytě k tvorbě štěrkových říčních náplavů s typickou
vegetací. V nivě se přirozená vegetace lužních lesů zachovala pouze v úzkém pásu podél toku.
Velmi významný je bohatý výskyt štěrkových lavic s porosty třtiny pobřežní Calamagrostis
pseudophragmites a dalších typických rostlin. Ostravice je důležitou lokalitou vranky obecné Cottus
gobio v povodí Odry.
Obrázek č. 22 Křížení trasy vedení s EVL Řeka Ostravice
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Předměty ochrany
V tabulce č. 12 jsou uvedeny předměty ochrany EVL Řeka Ostravice. Ty, které byly identifikovány
jako dotčené, jsou vyznačeny tučně.
Tabulka č. 12 Předměty ochrany EVL Řeka Ostravice
Typ evropského stanoviště

Rozloha v
EVL (ha)

Dotčení

1.4727

ANO

2.1998

ANO

Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich
břehů
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s
3240
vrbou šedou (Salix elaeagnos)
Živočichové
3220

1163

ANO

Vranka obecná Cottus gobio

Komentář
Možné ohrožení vodního
prostředí
Možné ohrožení vodního
prostředí
Možné ohrožení vodního
prostředí – biotopu druhu

Evropsky významná lokalita – Niva Morávky
Kód lokality:
Rozloha:

CZ0810004
367.36 ha

EVL chrání nivu řeky Morávky na severní Moravě zhruba mezi obcí Vyšní Lhoty a Frýdkem –
Místkem.
Jedná se o jednu z posledních ukázek neupraveného toku podhorské řeky v oblasti karpatského
flyše. Morávka je typická divočící štěrkonosná bystřina, větvící se do řady ramen, na kterou je
vázáno velké množství specializovaných organismů. Lokalita je významná jedním z posledních míst
výskytu židovníku německého u nás a také dvou druhů sarančí (Tetrix tuerki a Chorthippus pullus),
závislých na existenci štěrkových lavic. Podél toku je relativně široký pás kvalitních lužních lesů s
odpovídající vegetací. Lokalita hostí řadu ohrožených druhů živočichů např. mihuli potoční, raka
říčního, vydru říční nebo pisíka obecného.
Obrázek č. 23 Křížení trasy vedení s EVL Niva Morávky

Předměty ochrany
V tabulce č. 13 jsou uvedeny předměty ochrany EVL Niva Morávky. Ty, které byly identifikovány jako
dotčené, jsou vyznačeny tučně.
Tabulka č. 13 Předměty ochrany EVL Niva Morávky
Typ evropského stanoviště
Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s
3230 židoviníkem
německým
(Myricaria
germanica)

Rozloha v
EVL (ha)

Dotčení

2.0916

ANO
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Rozloha v
EVL (ha)

Dotčení

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91.4583

ANO

Možný zásah do plochy
stanoviště

Smíšené
jasanovo-olšové
lužní
lesy
91E0 temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

144.3791

ANO

Možný zásah do plochy
stanoviště

Typ evropského stanoviště

Komentář

Ptačí oblast - Poodří
Kód lokality:
Rozloha:

CZ0811020
8042.59 ha

Území se nachází v SV části České republiky, na severní Moravě, mezi obcemi Ostrava-jih a
Jeseník nad Odrou. PO tvoří úzký pruh podél řeky Odry, který je 32 km dlouhý a 4 km široký.
Převážná část území je tvořena nivou řeky Odry s navazujícími říčními terasami Odry. Na přirozeně
meandrující tok řeky s rozkolísaným průtokem vody navazují komplexy periodických tůní a říčních
ramen a mokřady v lužních lesích i na loukách, které doplňuje pět rybničních soustav s více než 50
rybníky o celkové ploše cca 700 ha. Značné množství liniové a rozptýlené zeleně včetně početných
solitérních stromů dodává krajině parkový ráz.
Předměty ochrany PO Poodří
V tabulce č. 14 jsou uvedeny všechny předměty ochrany PO Poodří. Ty, které byly identifikovány
jako dotčené, jsou vyznačeny tučně.
Tabulka č. 14 Předměty ochrany PO Poodří
Odhad
početnosti

Dotčení
záměrem

Bukač velký (Botaurus stellaris)

3 až 5 párů

ANO

Kopřivka obecná (Anas strepera)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)

450 až 550 párů
15 až 25 párů

NE
NE

25 až 35 párů

ANO

Druh

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Poznámka
Možné střety s vedením při
přeletech nad vodními toky
Střety jsou málo pravděpodobné
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Možné střety s vedením při
přeletech nad vodními toky

Záměr na území PO nezasahuje. Nelze vyloučit riziko ovlivnění druhů pravidelně táhnoucích podél
vodotečí – bukače velkého a motáka pochopa.
Ptačí oblast Beskydy
Kód lokality:
Rozloha:

CZ0811022
41702.04 ha

Ptačí oblast se rozkládá ve východní části České republiky, na severní Moravě při státní hranici se
Slovenskem mezi obcemi Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Hostašovice, Morávka, Komorní
Lhotka a Dolní Lomná. Chrání horskou krajinu s vysokým podílem lesů, které mají místy přirozené
složení. Jde o zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšším karpatském pohoří na území ČR.
Specifický krajinný ráz utváří členitý terén, vodní toky, vegetační kryt a rozvržení a využití lesního a
zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s pasteveckým
horským typem hospodaření.
Převážně lesnímu charakteru oblasti odpovídá skutečnost, že všech devět ptačích druhů, pro které
je ptačí oblast navržena, jsou lesní druhy vyhledávající přírodě, z nichž některé vyžadují přírodě
blízký charakter porostů.
Předměty ochrany PO Beskydy
V tabulce č. 15 jsou uvedeny všechny předměty ochrany PO Beskydy.
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Tabulka č. 15 Předměty ochrany PO Beskydy
Druh

Odhad
početnosti

Dotčení
záměrem

Čáp černý (Ciconia nigra)

10 až 15 párů

ANO

70 až 120 párů
15 až 35 párů
100 až 110 párů
30 až 40 párů
140 až 180 párů
12 až 15 párů

NE
NE
NE
NE
NE
NE

50 až 80 párů

NE

5 až 10 exemplářů
35 až 50 párů

NE
NE

Datel černý (Dryocopus martius)
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
Lejsek malý (Ficedula parva)
Puštík bělavý (Strix uralensis)
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos
leucotos)
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)
Žluna šedá (Picus canus)

Poznámka
Možné střety s vedením při
přeletech nad vodními toky
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru
Výskyt mimo dosah vlivů záměru

Záměr na území PO nezasahuje. Nelze vyloučit riziko ovlivnění druhů pravidelně táhnoucích podél
vodotečí – čápa černého.
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.
Vzhledem k definovaným potenciálním vlivům záměru a výskytu resp. biologií druhů, které jsou
předmětem ochrany dotčených EVL/PO byly jako dotčené identifikovány následující typy evropských
stanovišť a evropsky významné živočišné druhy:
• 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů – stanoviště se nachází níže po toku
Ostravice pod křížením trasy elektrického vedení s EVL Řeka Ostravice. Nelze vyloučit zásah
do vodního prostředí v době výstavby nebo v případě havárie.
Na obrázku níže je uvedeno křížení koridoru vedení s EVL Řeka Ostravice s vyznačením
přírodních stanovišť.
Obrázek č. 24 Křížení vedení s EVL Řeka Ostravice

•
•

3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem německým (Myricaria germanica)
– stanoviště se nachází přímo pod stávajícím vedením v EVL Niva Morávky. Nelze vyloučit
zásah do vodního prostředí v době výstavby nebo v případě havárie.
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum – stanoviště se nachází v těsné blízkosti
stávajícího vedení v EVL Niva Morávky. Záměr ovlivňuje jeho charakteristiky likvidací
stromového patra. V době výstavby může být zasažen při stavebních pracích.
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•

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) – stanoviště se nachází v těsné blízkosti stávajícího vedení v EVL
Niva Morávky. Záměr ovlivňuje jeho charakteristiky likvidací stromového patra. V době
výstavby může být zasažen při stavebních pracích.
Na obrázku níže je uvedeno křížení koridoru vedení s EVL Niva Morávky s vyznačením přírodních
stanovišť.
Obrázek č. 25 Křížení vedení s EVL Niva Morávky

•

3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) – stanoviště se
nachází níže po toku Ostravice pod křížením trasy vedení s EVL Řeka Ostravice. Nelze
vyloučit zásah do vodního prostředí v době výstavby nebo v případě havárie.
• 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) –
stanoviště se nachází přímo pod stávajícím vedením v EVL Bečva – Žebračka. Záměr ovlivňuje
jeho charakteristiky likvidací stromového patra. V době výstavby bude zasažen při stavebních
pracích.
Na obrázku níže je uvedeno křížení koridoru vedení s EVL Bečva - Žebračka s vyznačením
přírodních stanovišť.
Obrázek č. 26 Křížení vedení s EVL Bečva – Žebračka

•

velevrub tupý Unio crassus – elektrické vedení překonává EVL Bečva – Žebračka přímo nad
náhonem Strhanec, který je významným místem výskytu druhu.
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•
•

vranka obecná Cottus gobio - nelze vyloučit zásah do vodního prostředí v EVL Řeka
Ostravice, jako biotopu druhu, v době výstavby nebo v případě havárie.
Bukač velký Botaurus stellaris – hrozí riziko střetů letících ptáků s vedením.

• Moták pochop Circus aeruginosus – hrozí riziko střetů letících ptáků s vedením.
• Čáp černý Ciconia nigra – hrozí riziko střetů letících ptáků s vedením.
Ovlivnění jiných stanovišť nebo druhů se nepředpokládá.
C.I.2.4 Popis dotčených předmětů ochrany
V rámci zpracovaného Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (viz
Příloha č. 8) byl proveden popis dotčených předmětů ochrany.
• Typ evropského stanoviště 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
Jedná se o travinná nebo vysokobylinná vícevrstevná společenstva, která jsou druhově chudá díky
dominujícím druhům třtině pobřežní a chrastici rákosovité. Stanoviště tvoří štěrkopískové lavice a
ostrůvky v korytech toků s velkou dynamikou. Porosty vytvářejí podél břehů charakteristické lemy
různé šířky i délky.
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: v území dotčeném záměrem tuto jednotku zastupuje biotop
M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites). Nachází se
roztroušeně po toku Ostravice, níže pod křížením EVL s vedením.
•

Typ evropského stanoviště 3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem
německým (Myricaria germanica)
Porosty židoviníku německého se vyskytují jen na mladých nebo pravidelně se obnovujících
štěrkových náplavech v podbeskydských tocích. Vytváří bylinné i keřovité porosty, v kterých
dominuje. Často bývá doprovázen křovitými vrbami (vrba lýkovcová, vrba šedá, vrba nachová), ale
je citlivý na zastínění.
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: v území dotčeném záměrem se vyskytuje biotop M4.2
Štěrkové náplavy s židoviníkem německým (Myricaria germanica). Nachází se přímo pod trasou
vedení v EVL Niva Morávky. Tato EVL chrání jeden z mála výskytů tohoto stanoviště v ČR.
•

Typ evropského stanoviště 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou
(Salix elaeagnos)
Vegetace křovitých vrb na březích a štěrkových náplavech toků vytváří více nebo méně uzavřené
porosty dosahující výšky 2–5 m. Složení bylinného patra je zpravidla velmi různorodé, mechové
patro ve většině porostů chybí. Osidlují břehy řek a větších potoků od nížin do podhůří a štěrkové
náplavy na středních a horních tocích. Vrbové křoviny jsou vystaveny mechanickému působení
silného vodního proudu, který omezuje rozvoj stromové vegetace. Porosty nesnášejí větší zastínění.
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: v území dotčeném záměrem se vyskytuje biotop K2.2
Vrbové křoviny štěrkových náplavů. Nachází se roztroušeně po toku Ostravice, také níže pod
křížením EVL s vedením.
• Typ evropského stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Lesy tvořené habrem obecným a dubem zimním nebo dubem letním, s příměsí lípy srdčité nebo
javoru babyky. Podíl hlavních dřevin kolísá, keřové patro, může ale nemusí být dobře vyvinuto, tvoří
je druhy stromového patra a dále např. líska obecná a hlohy. V bylinném patře se pravidelně
vyskytují druhy listnatých lesů běžné i v bučinách a dále i teplomilnější mezofilní lesní druhy, např.
zvonek broskvolistý, konvalinka vonná a černýš hajní. Na jaře před olistěním stromů se vyvíjí
nápadný aspekt s geofyty. Mechové patro je vyvinuto nevýrazně.
Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských výškách do 450 m, vzácněji až do 550 m.
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Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: v území dotčeném záměrem se vyskytuje v kvalitní podobě
biotop L3.2 Polonské dubohabřiny. Leží na okrajích ochranného pásma vedení, v místě jeho křížení
s EVL Niva Morávky.
•

Typ evropského stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým
faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní
vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových
územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. V bylinném patře se
uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: v území dotčeném záměrem se vyskytuje v kvalitní podobě
biotop L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty. Leží na okrajích ochranného pásma
vedení, v místě jeho křížení s EVL Niva Morávky.
•

Typ evropského stanoviště 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur),
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
Lužní lesy tvořené dubem, jasanem a olší (tvrdé luhy) na vyšších a relativně sušších polohách
údolních niv s méně častými a kratšími povrchovými záplavami. Keřové patro je dobře vyvinuté a je
druhově bohaté. V bylinném patře jsou přítomné nitrofilní, mezofilní a hygrofilní druhy s výrazným
jarním aspektem.
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: v území dotčeném záměrem se vyskytuje biotop L2.3 Tvrdé
luhy nížinných řek. Nachází přímo pod stávajícím vedením v EVL Bečva – Žebračka a jedná se
člověkem značně pozměněný porost v úzkém pruhu podél náhonu Strhanec.
• Velevrub tupý Unio crassus
Popis ekologických nároků druhu
Velevrub tupý osidluje přirozené nebo přírodě blízké toky řek s poměrně nízkým znečištěním vody a
vhodným substrátem dna, kde se střídají regulované úseky s úseky přirozeného charakteru.
Podmínkou výskytu velevruba je bohaté zarybnění, které umožňuje jeho rozmnožování. Jeho
pohlaví jsou oddělená, v létě samice vypouští do vody velké množství larev (glochidií). Larvy žijí
určitou část života poloparazitickým způsobem na žábrách ryb. V našich podmínkách jsou hostiteli
larev perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus, jelec tloušť Leuciscus cephalus, ježdík obecný
Gymnocephalus cernuus, střevle potoční Phoxinus phoxinus a vranka obecná Cottus gobio.
Tento zástupce velkých vodních mlžů se živí filtrací vodního planktonu. Velevrub tupý se dožívá 10
až 15 let, v méně úživných (oligotrofních) tocích však může žít až 50 let.
Příčiny ohrožení
Hlavní příčiny ohrožení velevruba tupého:
- znečištění vody – přesný vliv tohoto faktoru je předmětem řady studií, bylo prokázáno, že
např. dusičnany ovlivňují především rozmnožovací schopnosti živočicha.
- technické úpravy toků – k vývoji dospělců je nezbytná přítomnost dostatečně velkých úseků
toku s přirozenou strukturou dna a břehů zajišťující diverzitu mikrohabitatů. Důležitá je
především existence štěrkových lavic s různou zrnitostí, kde probíhá postlarvální vývoj
jedinců. Zpevňováním dna a břehů je zasažen klíčový segment biotopu druhu, při provádění
prací jsou jedinci přímo likvidováni.
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existence migračních bariér – tento faktor zasahuje především hostitele larválních stádií –
ryby. Jednotlivé části populace velevruba obývající tok jsou tak rozděleny a je omezena jejich
vnitrodruhová komunikace.
Stav z hlediska ochrany: méně příznivý
Výskyt v EVL Bečva - Žebračka a v dotčeném území
Řeka Bečva a zejména náhon Strhanec je jednou z klíčových lokalit výskytu druhu na Moravě.
Velevrub se zde vyskytuje roztroušeně až plošně, tudíž i v místě křížení vedení a koryta náhonu.
-

• Vranka obecná Cottus gobio
Popis ekologických nároků druhu
Vranka obecná obývá převážně horské a podhorské oblasti v horních částech povodí (pstruhové a
lipanové pásmo). Stanoviště představují malé vodní toky i řeky s členitým štěrkovým nebo
štěrkopískovým substrátem a přítomností kamenů, které slouží vrankám jako základní úkryt.
Základním parametrem ovlivňujícím přežívání druhu je dostatek rozpuštěného kyslíku (a související
nižší teploty vody v letních měsících). Z hlediska ochrany vodních ekosystémů se jedná o
bioindikační druh. Kilometr toku mohou v příznivých podmínkách obývat až tisíce jedinců.
Příčiny ohrožení
Ohrožení populací představuje především destrukce obývaného biotopu (likvidace různorodých
stanovišť, dláždění dna, hrazení toků, těžba kamenitého a štěrkového substrátu) díky změně
hydrologických poměrů a přímé ztrátě úkrytových možností. Významným problémem je také
nedodržování stanovených minimálních zůstatkových průtoku v tocích (převážně provozy malých
vodních elektráren), místy také opakovaná znečištění vody (otravy) ze zemědělství a komunálních
odpadů. Lokálně působí na vranky také predační tlak nadměrně vysazovaných lososovitých ryb.
Další významný vliv je fragmentace toků migračními barierami a související negativní změny
genetické struktury populací.
Stav z hlediska ochrany: méně příznivý
Výskyt v EVL Řeka Ostravice a v dotčeném území
Řeka Ostravice je významnou lokalitou výskytu druhu v povodí Odry. Vranka obecná je zde
rozšířena plošně, tedy i v místech křížení vedení s korytem Ostravice.
• Bukač velký Botaurus stellaris
Popis ekologických nároků druhu
Nenápadně zbarvený pták velikosti bažanta. Žije ve starých rozsáhlých rákosinách s vodní hladinou,
záplavových územích a mokřadech. Žije velmi skrytě a nenápadně, zjistitelný je podle
nezaměnitelného hlasového projevu samce. Je tažný, část populace i přezimuje.
Výskyt v dotčeném území
Je pravděpodobné, že během tahu využívá širokou nivu řeky Bečvy, včetně míst křížení s vedením.
• Moták pochop Circus aeruginosus
Popis ekologických nároků druhu
Dravec dosahující téměř velikosti káně. Hnízdním prostředím jsou rákosiny, mokřadní vegetace,
pole a louky. Stále častěji bývá hnízdo umístěno v poli s obilím nebo na lesních pasekách. Loví
drobné savce a ptáky. Obsazuje většinu vhodných lokalit až do cca 700 m.n.m.
Výskyt v dotčeném území
Je pravděpodobné, že během tahu využívá širokou nivu řeky Bečvy, včetně míst křížení s vedením.
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• Čáp černý Ciconia nigra
Popis ekologických nároků druhu
Velký pták hnízdící na celém území ČR až po horní hranici lesa. Dává přednost rozsáhlejším lesům
smíšeným, listnatým i jehličnatým. Potravu získává v tůních a malých potocích. Hnízdí jednotlivě na
stromech. Zimuje v Africe jižně od Sahary, vzácně ve Středomoří.
Výskyt v dotčeném území
Je pravděpodobné, že během tahu využívá široké nivy Bečvy, Ostravice i Morávky včetně míst
křížení s vedením.

C.I.3. Zvláště chráněná území
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště chráněná;
přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.
Velkoplošně chráněná území:
• Národní parky – NP
• Chráněné krajinné oblast – CHKO
Maloplošně chráněná území:
• Národní přírodní rezervace – NPR
• Přírodní rezervace – PR
• Národní přírodní památky NPP
• Přírodní památky – PP
C.I.3.1 Velkoplošně chráněná území
Záměr dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV nezasahuje do žádného velkoplošně chráněného
území
C.I.3.2 Maloplošně chráněná území
Přírodní rezervace Rybníky
Přírodní rezervace Rybníky tvoří lesík s mokřadem a zarostlým rybníčkem v bezprostřední blízkosti
silnice Kozlovice – Tichá. Přírodní rezervací byla tato oblast vyhlášena v roce 1990 a rozkládá se na
ploše cca 7,32 ha. Přirozené lesní porosty s prameništěm a rašelinnými loukami s četnými
chráněnými i mizejícími druhy rostlin.
Obrázek č. 27 Přírodní rezervace Rybníky
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Národní přírodní památka Skalická Morávka
Území se nachází v Podbeskydské pahorkatině, mezi obcemi Raškovice a Nošovice. Lokalita o
rozloze cca 102 ha představuje výjimečně zachovalý úsek řeky Morávky.
Zachování úseku přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech s
charakteristickými společenstvy a doprovodnými přirozenými lesními porosty, na které jsou vázány
populace vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Obrázek č. 28 Národní přírodní památka Skalická Morávka

C.I.4. Přírodní parky
Jak uvádí citace § 12, zákona č. 114/92 Sb., k ochraně krajinného rázu s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí
tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným předpisem přírodní park a
stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu
tohoto území.
V zájmovém koridoru vedení se vyskytuje Přírodní park Podbeskydí. Park o rozloze 125 km2 byl
vyhlášen v roce 1994 v nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny. Jeho posláním je
především zachování krajinného rázu, který je typický pro toto území s řadou lokalit, z nichž je
možno vysledovat vývoj zemského povrchu a geologických dějin Země, ale i s mimořádnou
druhovou pestrostí živých organismů a přírodních krás.
Obrázek č. 29 Přírodní park Podbeskydí

C.I.5. Významné krajinné prvky
Ve zpracovaném Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 8) bylo provedeno posouzení vlivu záměru
na významné krajinné prvky.
Ve smyslu znění § 3, zákona č. 114/92 Sb. je významným krajinným prvkem ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá
k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 téhož zákona
orgán ochrany přírody jako významný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
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travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
V hodnoceném krajinném prostoru jsou podle § 3 plošně nejvýznamněji zastoupenými významnými
krajinnými prvky lesy, vodní toky a jejich údolní nivy.
Významnými krajinnými prvky v daném koridoru jsou vodní toky a jejich nivy, lesní porosty a rybníky.
Vedení zvláště vysokého napětí kříží přes 89 vodních toků. Lesní porosty jsou ve vymezeném
koridoru zastoupené okrajově, převažují dubohabřiny a lužní lesy.
Realizací záměru nedojde k dotčení registrovaných významných krajinných prvků.

C.I.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Součástí Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (viz Příloha č. 9).
Výstupy z provedeného posouzení jsou uvedeny níže v textu.
Historický vývoj krajiny
Nejdůležitější etapou ve vývoji krajiny je ve čtvrtohorách. Od neolitu začala krajinu silně ovlivňovat
lidská činnost a dochází k rozvoji zemědělství. Lidé se nejdříve usidlovali v rovinách a nížinných
pahorkatinách (Moravská brána) a poté osidlovali pahorkatiny a hornatiny. Nejstarší stopy pobytu
člověka v zájmovém území jsou v okolí Přerova a Kelče. První dočasná sídla neolitických zemědělců
vznikala cca 5000 let před naším letopočtem. Souvislé historické osídlení začíná někdy kolem roku
1000.
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 Osek nad Bečvou leží v Moravské bráně v rovinaté oblasti (nadmořské výšce 225 m n. m.).
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1322. Významnými
pamětihodnostmi jsou: kostel Povýšení sv. Kříže, sochy sv. Tadeáše a sv. Jana Nepomuckého u
kostela
Obec Sušice leží na samém kraji Moravské brány v místech, kde se úrodná a rovinatá Haná začíná
pomalu zvedat k okraji Valašských hor. Sušice patří k nejstarším obcím Přerovska. První zprávy o ní
pocházejí z roku 1078, kdy ji olomoucký kníže Ota I. daroval nově založenému klášteru Hradisko.
Obec Soběchleby se rozprostírá jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou. První doložené osídlení obce
se datuje z 1. století, první písemné zmínky se datují ke 14. století (1368). Již ve středověku byly
Soběchleby významná ves. Významnými památkami jsou kostel Nanebevzetí Panny Marie a socha
svatého Vendelína na návsi.
Osídlení obce Kladeruby je velmi staré, což dokládají nálezy pazourků a kamenných seker
při polních pracích na jižním svahu u Doubravy. První doložená zmínka pochází z roku 1141 v listině
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. V obci se nachází nový moderní filiální kostel sv. Cyrila
a Metoděje, který byl postaven v letech 1998 - 1999. Na návsi byla v roce 1843 postavena kaple
Panny Marie. Na jihozápadním okraji obce je zbudován kříž s letopočtem 1761 a plastikou Krista,
jedná se o evidovanou kulturní památku.
Kelč, město na rozhraní Hané a Valašska, v malebné záhorské pahorkatině. Kelč leží západně
od Valašského Meziříčí a jihovýchodně od Hranic ve výšce 335 m n. m. Podle obce dostal název
i geomorfologický celek Kelečská pahorkatina a také nejvyšší hora Hostýnských vrchů s pralesním
porostem Kelečský Javorník (865 m). Městem Kelč protéká říčka Juhyně. První písemná zmínka je
v roce 1131, první osídlení již kolem roku 1000 n. l. Nejstarší stopy pobytu člověka na území dnešní
Kelče jsou z mladší doby kamenné. Kelč je zároveň také jedním z nejmladších měst České
republiky, neboť teprve 1. července 1994 navrátil Parlament České republiky Kelči městský statut.
Kulturními památkami jsou kostel sv. Kateřiny, pozdně gotický zámek, kostel sv. Petra a Pavla,
radnice ze 17. stol., barokní socha Jana Nepomuckého na náměstí, boží muka, měšťanské domy č.
6, 12, 15, 25, 31, fara, sýpka a základní škola. Památky jsou součástí městské památkové zóny.
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

92

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Obec Choryně leží severozápadně od Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 274 m. Obec je
soustředěná do údolí říčky Juhyně poblíž jejího soutoku s řekou Bečvou. První písemná zmínka o
obci je listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1131. Kulturními památkami jsou zámek
Choryně a kostel sv. Barbory u zámku, výklenková kaplička se sochou Madony s děckem, bývalý
pivovar (erb).
Obec Lešná se nachází západně od Valašského Meziříčí, poblíže řeky Bečvy. Obcí protéká potok
Slaná voda. Dominantu obce tvoří barokní kostel sv. Michaela. Na pravém břehu potoka se nachází
zámek ze 17. stol. s parkem. Kostel i zámek jsou kulturní památkou. U bývalé polní cesty
na Vysokou bylo 5 kaplí Křížové cesty, zbylé dvě jsou kulturní památkou. Mezi Lešnou a rozcestím
Vysoká je jeskyně Panny Marie Lurdské, která byla postavena v roce 1895.
Hostašovice je obec na úpatí Moravskoslezských Beskyd. Vznik Hostašovic se datuje okolo roku
1249. Celé území obce je součástí přírodního parku "Podbeskydí". Pamětihodností obce je kaple,
která byla zasvěcena slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději.
Hodslavice je jedna z větších obcí na rozhraní Kravařska a Valašska. Obcí prochází silnice spojující
Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Údolí je ze všech stran lemováno vrchovinou. V obci dochováno
velké množství kulturních památek. Dominantou obce je římskokatolický kostel zasvěcen
Nejsvětějšímu Srdci Páně. Je postaven v novorománském slohu, rodný dům Františka Palackého
byl v roce 1978 prohlášen za národní kulturní památku. Kostel Božského Srdce Páně uprostřed
vesnice, kostel sv. Ondřeje, Pilečkův dům, stodola venkovské usedlosti, evangelická škola. Kulturní
památkou je i větrný mlýn holandského typu na návrší západně od obce Hodslavice.
Mořkov se nachází severně od Moravskoslezský Beskyd. První písemná zmínka o obci se objevuje
roku 1411. K nejstarším budovám v obci patří kostel sv. Jiří, o němž je první zmínka z roku 1587,
kaple panny Marie Bolestné a spolu s památníkem Rudé Armády, připomínající osvobození obce
jsou zařazeny mezi kulturní památky.
Veřovice se nachází na horním toku řeky Jičínky, na úpatí stejnojmenných Veřovických vrchů, které
jsou součástí západního výběžku Moravskoslezských Beskyd. Dominantou je hora Velký Javorník
(918 m n. m.) tyčí se nad obcí. Na vrcholu je nová dřevěná rozhledna vybudovaná v roce 2013.
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1411. Pamětihodnostmi je novorenesanční chrám
Nanebevzetí Panny Marie.
Obec Bordovice se nachází podél břehu Lichnovského potoka 390 - 420 m n. m. Údolí je sevřeno
vysokými svahy, které dosahují na severozápadě nadmořské výšky 608 m n. m.,
na jihovýchodě Velkým Javorníkem 918 m n. m. Část obce patří do CHKO Beskydy, část
do přírodního parku Podbeskydí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1584. Kulturními
památkami jsou venkovské domy č.p. 2,34, venkovské usedlostí č.p. 11 a 13.
Poprvé se obec Tichá zapsala do historie v roce 1359. Leží v malebném údolí potoka Tichávka,
obec je součástí přírodního parku Podbeskydí. Kulturními památkami jsou boží muka a sousoší
Smuteční píseň.
Kozlovice jsou obec v Moravskoslezském kraji v údolí Ondřejnice. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1294. Historicky se jedná o vesnici ležící na hranici mezi Lašskem a Valašskem.
Obec leží v předhůří Beskyd, lemována kopci Tábor a Strážnice a pohořím Ondřejníků. Dominantou
obce je kostel sv. Michala. Kulturní památkami jsou sloup se sochou P. Marie a švédská mohyla na
svahu říčky Ondřejnice.
Obec Palkovice tvoří dvě části Palkovice a Myslík. Leží v předhůří Beskyd v nadmořské výšce 332
m a nejvyššími body obce jsou Kubánkov (662 m n. m.) a Kozlovická hůrka (612 m n. m.). Západní
část obce lemuje pohoří Palkovické hůrky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1437.
Kulturními památkami jsou kostel svatého Jana Křtitele, kaple sv. Mořice a kaplička.
Baška je obec po obou stranách historické moravsko-slezské hranice, dělí se na tři části: Kunčičky u
Bašky a Hodoňovice. Hranici mezi moravskou a slezskou částí obce tvoří řeka Ostravice. Obcí
prochází železniční trať a silnice 1. třídy. Středem Bašky protéká a do Ostravice ústí Bystrý potok.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1402. Evidovanou kulturní památkou je Socha sv. Jana
Nepomuckého.
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Obec Nižní Lhoty se nachází v nivě Morávky, v nadmořské výšce 359 m. Niva řeky Morávky,
obzvláště její pravý břeh, kde v důsledku naplavenin vznikl dosti široký úval, byla poměrně brzy
osídlena, již v roce 1305.
Obec Nošovice je vstupní branou do Moravskoslezských Beskyd a do romantického údolí řeky
Morávky, pramenící u samých hranic se Slovenskem, leží v nadmořské výšce 346 m. První písemná
zmínka o Nošovicích je z roku 1573. Významná je průmyslová zóna s automobilkou společnosti
Hyundai Motor Manufacturing Czech.
Indikátory a přítomnost území zvýšené kulturní a historické hodnoty krajinného rázu
Přítomnost znaků kulturní a historické charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů, identifikované v zájmovém koridoru. V následující tabulce je uvedena
charakteristika u vymezených PDoKP z hlediska historické hodnoty krajinného rázu.
Tabulka č. 16 Přítomnost hodnot přírodní charakteristiky
B.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky

Přítomnost indikátoru
v zájmovém koridoru
ANO
NE

B.1.1 Přítomnost národní kult. památky (NKP)
X
B.1.2 Přítomnost archeologické památkové rezervace
X
B.1.3 Přítomnost městské památkové rezervace (MPR)
X
B.1.4 Přítomnost vesnické památkové rezervace (VPR)
X
B.1.5 Přítomnost městské památkové zóny (MPZ)
X
B.1.6 Přítomnost vesnické památkové zóny (VPZ)
X
B.1.7 Přítomnost krajinné památkové zóny (KPZ)
X
B.1.8 Přítomnost kulturní nemovité památky
X
B.1.5. Přítomnost městské památkové zóny
MPZ Kelč vyhlášena v roce 1992. Součástí městské památkové zóny je historické jádro města s mnoha
kulturními památkami.
B.1.8. Přítomnost národní kulturní památky
Rodný dům Františka Palackého, vyhlášen v roce 1978 v obci Hodslavice.
Přítomnost kulturních památek
V každé z výše uvedených obcí je uvedena registrována kulturní památka

C.I.7. Území hustě zalidněná
Trasa vedení prochází přes 46 katastrálních území. Dle údajů z Českého statického úřadu za rok
2012 bydlí v širším zájmovém území 108 167 obyvatel. Přehled dotčených obcí s uvedením počtů
obyvatel je uveden v následující tabulce. Naprostá většina obyvatel trvale žije v urbanizované
zástavbě (města a obce), přičemž trasa vedení prochází v maximální možné míře převážně volnou
krajinou.
Tabulka č. 17 Hustota zalidnění
Obec
Oldřichov
Sušice
Pavlovice u Přerova
Šišma
Osek nad Bečvou
Hlinsko
Kladníky
Radotín
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Dolní Nětčice

Katastrální území
Oldřichov na Moravě
Sušice u Přerova
Prusínky
Šišma
Osek nad Bečvou
Hlinsko
Kladníky
Radotín u Lipníka nad Bečvou
Soběchleby
Týn nad Bečvou
Dolní Nětčice
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Obec

Katastrální území

Horní Nětčice
Paršovice
Rakov
Býškovice
Malhotice
Rouské

Horní Nětčice
Paršovice
Rakov u Hranic
Býškovice
Malhotice
Rouské
Kelč – Nové Město
Kelč
Komárovice
Kladeruby
Kladeruby
Choryně
Choryně
Lhotka nad Bečvou
Lešná
Lešná
Vysoká u Valašského Meziříčí
Perná u Valašského Meziříčí
Jasenice u Valašského Meziříčí
Hostašovice
Hostašovice
Hodslavice
Hodslavice
Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína
Mořkov
Mořkov
Věřovice
Věřovice
Bordovice
Bordovice
Lichnov
Lichnov u Nového Jičína
Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm
Tichá
Tichá na Moravě
Kozlovice
Kozlovice
Myslík
Palkovice
Palkovice
Hodoňovice
Baška
Baška
Frýdek - Místek
Skalice u Frýdku - Místku
Janovice
Janovice u Frýdku - Místku
Raškovice
Raškovice
Vyšní Lhoty
Vyšní Lhoty
Nižní Lhoty
Nižní Lhoty
Nošovice
Nošovice

Počet obyvatel
230
408
395
396
370
247
2651
415
742

2001

765
1715
620
2495
1987
577
1497
10958
1727
2938
3192
3714
57523
1863
1789
842
257
992

C.I.8. Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže a kontaminovaná území se v zájmovém území nenacházejí.

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

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

C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší v Olomouckém kraji
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Z hlediska úrovně znečištění ovzduší lze konstatovat, že Olomoucký kraj patří v rámci ČR mezi
nadprůměrně znečištěné území, přesto že nepatří mezi oblasti s významným soustředěním
průmyslu. Největším zdrojem znečištění TZL je doprava (REZZO 4) a dále malé zdroje znečišťování
ovzduší (REZZO 3). V roce 2010 byl zaznamenán vzrůst emisí oxidu uhelnatého a tuhých
znečišťujících látek, který souvisí zejména s výrazným oživením hutního průmyslu. Zdrojem emisí
NOx a těkavých organických látek VOC v rámci kraje je především doprava (REZZO 4) a dále potom
velké (REZZO 1) a malé (REZZO 3) zdroje znečišťování ovzduší. Na území kraje došlo v porovnání
s minulými roky k výraznému snížení emisí těkavých organických látek, oxidu uhelnatého a oxidů
dusíku. V případě oxidu siřičitého a tuhých znečišťujících látek lze pozorovat stagnaci.
Imisní zátěž suspendovanými částicemi PM10 představuje nejvýznamnější problém kvality ovzduší
Olomouckého kraje. Příčinu této imisní zátěže představují zdroje tuhých znečišťujících látek (TZL).
Kvalita ovzduší ve Zlínském kraji
Čistota nebo znečistění ovzduší jednotlivých územních celků Zlínského kraje je dána jednak
rozmístěním stacionárních zdrojů, které výrazně znečisťují ovzduší a také mobilními zdroji, tedy
dopravní zatížeností kraje. Emise znečisťujících látek se v posledních letech snižovaly. Na rozdíl od
předcházejících let již nejsou nejvýznamnějším původcem znečištění ovzduší velké a střední zdroje,
ale naopak malé zdroje umístěné v objektech pro bydlení (REZZO 3) a mobilní zdroje (REZZO 4).
Největším zdrojem znečištění TZL je doprava a to s podílem 56,6 %. Pokles na cca 79 %
zaznamenaly emise oxidu siřičitého SO2. Největší podíl znečistění oxidem siřičitým (77,6 %) šel na
vrub velkým stacionárním zdrojům (REZZO 1). Zdrojem znečištění oxidy dusíku a oxidu uhelnatého
v kraji jsou především mobilní zdroje. Dalším významným zdrojem znečištění jsou také malé zdroje
(REZZO 3), které produkují zhruba čtvrtinu všech emisí CO. U emisí oxidu dusíku a oxidu
uhelnatého došlo za poslední roky k poklesu jejich produkce o 14,9 % a 34,5 %. Produkce emisí
VOC ve Zlínském kraji mírně vzrostla, jejich zdrojem jsou především malé zdroje (REZZO 3), ale
také velké zdroje (REZZO 1).
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji
Hlavním zdrojem emisí, který nejvíce ovlivňuje kvalitu ovzduší v kraji, jsou prachové částice
z provozu motorových vozidel, těžkého průmyslu, výroby energií a vytápění domácností. Na
vytváření emisí SO2 se nejvíce podílí výroba energií a surového železa. V kraji došlo k nárůstu emisí
SO2 ze zdrojů REZZO 1 naopak u zdrojů REZZO 2 došlo k poklesu emisí o 25%. V roce 2010 došlo
k navýšení emisí TZL a NOx vlivem zvýšení průmyslové výroby a energií oproti roku 2009. Hlavní vliv
na nárůst emisí TZL mají především zdroje REZZO 1. V rámci kraje došlo meziročně k výraznému
navýšení emisí oxidu uhelnatého zejména vlivem navýšení výroby surového železa především u
zdroje REZZO 1. Významné snížení emisí bylo dosaženo u těkavých látek (VOC), z důvodu snížení
emisí ze zdrojů REZZO 3. K nárůstu emisí VOC došlo u zdrojů REZZO 1 a v menší míře i u zdrojů
REZZO 2.
Imisní situace se významně zhoršila. Došlo k navýšení
suspendovaných částic frakce PM10.
Vlastní provoz vedení není zdrojem znečištění ovzduší.

imisních

koncentrací,

zejména

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.
Trasa dvojitého vedení prochází od TR Prosenice po zaústění do TR Nošovice teplou a dále mírně
teplou klimatickou oblastí.
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C.II.2. Voda
Hydrologie (povrchové vody - vodní toky)
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.
Dané území náleží do dvou mezinárodních oblastí povodí: Dunaj a Odra.
Dané území náleží do dvou oblastí povodí ČR: Morava a Odra
Obrázek č. 30 Oblasti povodí ČR a jejich administrativní uspořádání

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

Trasa vedení kříží 89 vodních toků. Mezi nejvýznamnější toky patří Strhanec, Bečva, Dolnonětčický
potok, Juhyně, Jičínka, Sedlnice, Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka. Dále trasa vedení kříží
tři bezejmenné rybníky. Soupis dotčených vodních toků je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 18 Charakteristika vodních toků
Název toku
Bezejmenný

ID vodního
toku

ID CEVD

Délka
[řkm]

Významnost toku

406180200200

10200580

0,874

ostatní
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Název toku
Strhanec
Bezejmenný
Bezejmenný
Bečva
Libuška
Bezejmenný
Šišemka
Bezejmenný
Bezejmenný
Radotínský potok
Maleník
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Dolnonětčický p.
Bezejmenný
Rakovka
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Komárovický p.
Bezejmenný
Juhyně
Bezejmenný
Bezejmenný
Pastevník
p. z Hradiště
Bezejmenný
Bezejmenný
Náhon Struha
Bezejmenný
Vysocký p.
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Zrzávka
Bezejmenný
Bezejmenný
Jičínka
PP Jičínky
Sedlnice
Bezejmenný
Bezejmenný
Lichnovský p.
Velké Bahno
Z Horeček
Lubina
Malý Bystrý p.
Dlouhý p.

ID vodního
toku

ID CEVD

Délka
[řkm]

Významnost toku

406180000100
406180200400
406160900500
405600000100
406160800100
406160800900
407420000100
407420001200
407370002700
407370002400
407370000100
407370002000
407360003200
407360003300
407360000100
407290000200
407290000100
407280000200
405750001200
405770000400
405770001600
405770002700
405770004000
405670000100
405770005800
405770006200
405770006400
405660002000
405660002700
405660002600
405800000100
405650003100
405650003000
405650001200
405650000600
200720001400
200720001500
200720001400
200720002600
200690004000
200690000100
200710000200
200710000300
200680000100
200680001600
201030000100
201260000600
201260001400
201260000100
201250002000
201250003900
201190000100
201250000600
201250001600

10100448
10195861
10193587
10100043
10192807
10208470
10206282
10207929
10190889
10195460
10206241
10204685
10206773
10193770
10100637
10196425
10198399
10206293
10186879
10207587
10206474
10187142
10203892
10100134
10198276
10207841
10186175
10197582
10193783
10196727
10203257
10194897
10190839
10203027
10204446
10208697
10216821
10208697
10217708
10217373
10100959
10208941
10210795
10100213
10214717
10100303
10215335
10217087
10217327
10210351
10210447
10100109
10210484
10216014

12,789
0,565
1,199
61,575
7,041
0,327
13,713
1,078
1,222
3,199
6,522
0,952
1,084
0,53
15,153
1,528
4,844
0,69
2,531
2,791
3,596
2,674
2,642
33,925
1,011
0,813
3,319
1,889
0,326
2,648
5,116
1,297
2,326
1,295
1,088
2,077
0,329
2,077
2,619
1,148
10,723
1,557
0,244
25,687
0,646
23,429
1,115
0,735
7,096
3,951
2,86
36,767
6,094
2,949

páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
hlavní tok
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
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Název toku
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Tichávka
Bezejmenný
Ondřejnice
Bezejmenný
Chlívový p.
Říčka
Bezejmenný
Lhotecký p.
Rybníčkový p.
LP Myslíkovského p.
Palkovický p.
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Olešná
Bezejmenný
Bezejmenný
Hraničná
Hodoňovický p
Hodoňovický náhon
Ostravice
Bystrý p.
LP Porúbeného p.
Porúbený p.
Baštice
Bahno
Morávka
Bezejmenný
Bezejmenný
Osiník

ID vodního
toku

ID CEVD

Délka
[řkm]

Významnost toku

201280015700
201280015200
201280014800
201280000100
201280013900
201410000100
201410002600
201410005900
201410004400
201410009400
201410006700
201410009800
201410010700
204280000100
204280000200
204280001600
204280002700
204280002000
204270000100
204290003200
204290002900
204290001800
204000200200
203980014800
203780000100
203990000100
204000101300
204000101200
204010000100
204190102800
204030000100
204190102000
204190102400
204190103800

10210489
10209967
10210854
10100714
10212400
10100180
10216454
10216444
10214841
10213764
10214815
10211572
10211218
10216100
10210834
10209869
10211814
10208769
10100197
10215534
10215049
10217530
10216094
10208640
10100051
10212671
10212051
10210153
10100758
10213601
10100159
10210861
10210837
10212741

0,601
1,164
0,52
14,214
0,585
29,421
1,986
2,61
6,066
0,428
4,177
1,184
1,716
4,317
0,2
0,423
0,743
1,717
21,455
0,202
2,018
3,643
4,367
3,039
54,792
10,834
1,004
2,024
11,853
2,962
29,617
0,753
2,349
3,573

ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
ostatní
(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Tabulka č. 19 Vodní plochy
Název

ID

Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný

411 020 693 002
411 020 630 002
203 010 270 012
(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Významné vodní toky
Vedení celkově kříží deset významných vodních toků.
Tabulka č. 20 Významné vodní toky
Název

ID vodního toku

ID CEVD

Úsek

Křížení s trasou

Strhanec
Bečva
Dolnonětčický
Juhyně
Jičínka
Sedlnice

406180000100
405600000100
407360000100
405670000100
200680000100
201030000100

10100448
10100043
10100637
10100134
10100213
10100303

od jezu Osek po ústí do Bečvy
celý vodní tok vymezen v kategorii významný
celý vodní tok vymezen v kategorii významný
celý vodní tok vymezen v kategorii významný
po Zrzávku
celý vodní tok vymezen v kategorii významný

R2 – R3
R2 – R3, R13 – R14
R6 – R7
R12 – R13
R20a – R21
R21 – R22
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Ondřejnice
Olešná
Ostravice
Morávka

201410000100
204270000100
203780000100
204030000100

10100180
10100297
10100051
10100159

po silniční most ve Sklenově
celý vodní tok vymezen v kategorii významný
po soutok Černé a Bílé Bečvy
celý vodní tok vymezen v kategorii významný

R23 – R24
R26 – R26a
R28 – R29
R30 – R31
(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

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.
Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
Omezení v záplavových územích
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na
ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové
poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále
nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li
zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o
ochraně chmele, 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).
V aktivní zóně je dále zakázáno:
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní
úpravy zhoršující odtok povrchových vod;
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty;
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky;
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy
omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto
postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Trasa vedení prochází přes záplavová území toku Bečvy, Sednice, Lubiny, Tichávky, Olešné,
Ostravice a Morávky.
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Obrázek č. 31 Záplavové území toku Bečvy

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Bečva
405600000100
Povodí Moravy, s. p.
100000725

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Olomouckého kraje
Platné
Q5, Q20, Q100
ANO

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Zlínského kraje
Platné
Q5, Q20, Q100
ANO

Obrázek č. 32 Záplavové území toku Bečvy

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Bečva
405600000100
Povodí Moravy, s.p.
100000773

Obrázek č. 33 Záplavové území toku Sednice

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Sednice
201030000100
Povodí Odry, s. p.
100000372

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:
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Obrázek č. 34 Záplavové území toku Lubina

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Lubina
201190000100
Povodí Odry, s. p.
100000713

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Moravskoslezského kraje
Platné
Q5, Q20, Q100
ANO

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Moravskoslezského kraje
Platné
Q5, Q20, Q100
ANO

Obrázek č. 35 Záplavové území toku Tichávky

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Tichávka
201280000100
Povodí Odry, s. p.
100000625

Obrázek č. 36 Záplavové území toku Olešné

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Olešná
204270000100
Povodí Odry, s. p.
100000039

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:
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Obrázek č. 37 Záplavové území toku Ostravice

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Ostravice
203780000100
Povodí Odry, s. p.
100000483

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Moravskoslezského kraje
Platné
Q5, Q20, Q100
ANO

Obrázek č. 38 Záplavové území toku Morávky

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

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Morávka
204030000100
Povodí Odry, s. p.
100000278

Vodoprávní úřad
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Moravskoslezského kraje
Platné
Neuvedeno
ANO

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.
Vodní útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo
kolektorech. Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou
propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr.
Vodní útvary podzemních vod jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních vrstvách
(svrchní útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary bazálního křídového
kolektoru).
Hydrogeologické rajony jsou 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 Prosenice rajónem 2211 Bečevská brána. Severně od obce Šušice
protíná rajon 3222 Flyš v povodí Moravy a dále pokračuje od obce Rouské rajonem 3221 Flyš
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v povodí Bečvy. Trasa vedení od obce Hostašovice prochází rajónem 3213 Flyš v mezipovodí Odry.
Do TR Nošovice vedení prochází přes rajón 3212 Flyš v povodí Ostravice.
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
Geologická jednotka:

2211
Bečevská brána
Základní vrstva
Terciérní a křídové sedimenty pánví
3222
Flyš v povodí Moravy
Základní vrstva
Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy
3221
Flyš v povodí Bečvy
Základní vrstva
Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy
3213
Flyš v mezipovodí Odry
Základní vrstva
Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy
3212
Flyš v povodí Ostravice
Základní vrstva
Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy
1632
Kvartér Dolní Bečvy
Svrchní vrstva
Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty
1631
Kvartér Horní Bečvy
Svrchní vrstva
Kvartérní a propojené kvartérní a neogenní sedimenty
(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Trasa vedení přechází přes 5 hydrologických rajónů základní vrstvy a 2 rajóny svrchní vrstvy.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle §28 zákona č. 254/2001Sb., vodní zákon v platném
znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod,
vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V chráněné oblasti akumulace vod je mj. zakázáno:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků;
b) odvodňovat lesní pozemky;
c) odvodňovat zemědělské pozemky;
d) těžit rašelinu;
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod dle §28a vodního zákona, jsou plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami vymezit v
Politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná pro akumulaci
povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další
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činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí využití pro akumulaci
povrchových vod.
Trasa dvojitého vedení nezasahuje do žádné chráněné oblasti akumulace vod.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů slouží dle §30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů
podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s
průměrným odběrem více než 10.000 m3 za rok a stanoví je vodoprávní úřad. Vyžadují-li to závažné
okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než
je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení
ochranného pásma též změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným
zájmem.
Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma:
a) I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo
odběrného zařízení;
b) 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 označena takto:
a. I. stupeň

b. II. stupeň

c. PHO2a - dřívější dělení 2. ochr. pásma

d. PHO2b - dřívější dělení 2. ochr. pásma

e. PHO3 - z dřívějšího dělení ochr. pásem

f. nerozlišený stupeň

Trasa vedení zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Sušice (II. stupeň) a Vodní zdroj
Vysoká (I., II.a a II.b stupně).
Obrázek č. 39 Ochranná pásma vodních zdrojů Sušice

(Zdroj: http://heis.vuv.cz)
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Obrázek č. 40 Ochranná pásma vodních zdrojů Vysoká

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

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
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., 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.
Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti dle směrnice 91/676/EHS
Zranitelné oblasti jsou dle §33 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách 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. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a akčním programu, v platném znění, a jsou 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 dvojitého vedení neprochází žádnou zranitelnou oblastí.
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Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou §32 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k
nežádoucímu stavu jakosti vod;
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace
dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l;
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
vod.
Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání v pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky.
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.
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.
Dotčené území se tedy nachází v citlivé oblasti.

C.II.3. Půda
K trvalému záboru ZPF a trvalému omezení PUPFL dojde pouze u pozemků určených k výstavbě
stožárových míst. Ostatní pozemky budou dočasně vyňaty pouze po dobu výstavby, pozemky
určené k plnění funkce lesa dotčené ochranným pásmem budou omezeny v užívání. Přesná
lokalizace stožárových míst není v této fázi přípravy akce přesně definována. Stávající stožárová
místa budou v maximální míře zachována, přemístění některých z nich nelze v této fázi zcela
vyloučit. Změna umístění stožáru může vyplynout např. z požadavků ochrany přírody nebo
technických parametrů.
Skupiny půdních typů
Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
(BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb.
v platném znění. Hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelovým seskupením půdních forem příbuzných
vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem,
zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií
terénu a zúrodňovacím opatřením.
Během bonitačního průzkumu bylo vymezeno celkem 2199 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 půd převážně černozemního charakteru – černozemě (HPJ 01-08) - do této
skupiny patří všechny černozemě, dále k této skupině byly přiřazeny půdy podobných vlastností.
V této skupině se nevyskytuje větší skeletovitost, pokud existuje, má původ v terasovitých
štěrcích nebo je původu flyšového. Výskyt půd černozemního typu je v naprosté většině
soustředěn ve velmi teplém a v teplých klimatických regionech, výjimku tvoří nečernozemní půdy
v rámci erodovaných půd.
2. Skupina hnědozemí – hnědozemě (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 – luvizemě (HPJ 14-17) - skupina půd s výrazným procesem illimerizace.
Luvizemě mají pod ornicí plavý eluviální horizont, sahající do hloubky 0,3-0,4 m. Přechodný
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horizont s poprašky často jazykovitě proniká do iluviálního horizontu. Připouští se jen slabý znak
oglejení. Charakteristickým substrátem jsou sprašové pokryvy a svahoviny, většinou
bezskeletovité, vyskytující se převážně v rovinatém reliéfu.
4. Skupina půd rendzin a pararendzin – rendzimy, pararendzimy (HPJ 18-20) - skupina
zahrnuje renziny hnědé a pararendziny, včetně slabě oglejených variet, vytvořené na typických
karbonátových horninách nebo zeminách. Půdní profil středně hluboký až hluboký. Obsah skeletu
je závislý na půdotvorném substrátu. Vláhové poměry jsou dobré až dočasně nepříznivé.
5. Skupina půd na píscích a štěrkopíscích a substrátech jim podobných, včetně slabě
oglejených variet – regozemě (HPJ 21-23) - skupina, která sdružuje všechny půdy na
uvedených substrátech, popř. s podložím méně propustným, lehkého nebo lehčího středně
těžkého zrnitostního rázu, značně závislé na srážkách během vegetačního období.
6. Skupina kambizemě – kambizemě (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje převážně půdy na
pevných horninách. Z této skupiny byly vyčleněny půdy silně skeletovité – mělké, silně sklonité
a některé lehké i těžké půdy jako samostatné skupiny. Kambizemě jsou typické půdy pahorkatin a
nižších a středních poloh vrchovin.
7. Skupina silně kyselých půd mírně chladné a chladné oblasti – kambizemě dystrické,
podzoly, kryptopodzoly (HPJ 34-36) - tyto půdy se vyvinuly ve vyšších polohách vrchovin a v
horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá nebo
kyselá půdní reakce. Třídění je založeno na příslušnosti ke klimatickému regionu a na zrnitostním
složení.
8. Skupina mělkých půd – kambizemě, rankery, litozemě (HPJ 37-39)- tato skupina zahrnuje
půdy vyznačující se malou mocností půdního profilu a převážně výraznou skeletovitostí.
9. Skupina půd velmi sklonitých poloh – silně svažité půdy (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) půd – pseudogleje (HPJ 42-54) - základním
znakem této skupiny půd je periodické převlhčení profilu, především v jarním období. Na rozdíl od
luvizemí musí mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového převlhčení. Tyto půdy
jsou rozšířené v mírně teplé až chladné oblasti, kde se vyskytují v rovinatém nebo mírně
sklonitém či depresním terénu.
11. Skupina půd nivních poloh – fluvizemě (HPJ 55-59)- půdy v rovinatém území na
nevápnitých i vápnitých usazeninách podél vodních toků, včetně glejových a oglejených subtypů
a variet. Vnitřní třídění je založeno na zrnitostním složení, na hloubce hladiny vody spojené s
tokem a na výskytu v klimatických regionech. Jsou to většinou půdy bezskeletovité.
12. Skupina lužních půd – černic (HPJ 60-63) - skupina je charakteristická hlubokými mocnými
humusovými horizonty, vždy přesahující hloubku 30 cm, s vyšším až vysokým obsahem humusu.
Hladina podzemní vody zpravidla v hloubce 1-2 m. Černice se vyskytují v rovinatých částech niv,
v depresních polohách plošin v klimatickém regionu velmi teplém a teplém.
13. Skupina hydromorfních půd – gleje (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.
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Obrázek č. 41 Půdní typy

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

Trasa vedení převážně prochází půdní typy pseudogleje, kambizemě, regozemě, fluvizemě,
rendziny, pararendziny, kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly a silně svažité půdy.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.4.1 Geomorfologické členění
Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Soustava:
Západní Karpaty, Vnější Západní Karpaty
Podsoustava: Vněkarpatské sníženiny, Západobeskytské podhůří
Celky:
Moravská brána, Podbeskytská pahorkatina
Podcelky:
Moravská brána, Maleník, Klečovská pahorkatina, Příborská pahorkatina,
Štranberská vrchovina, Frenštátská brázda, Třinecká brázda
Okrsky:
Jezernická pahorkatina, Bečevská niva, Radslavická rovina, Provodický hřbet,
Valašskomeziříčská kotlina, Helštýnská vrchovina, Petříkovské vrchy, Věřovická
brázda, Ženklávská pahorkatina, Soštýnské vrchy, Radhošťské podhůří,
Měrkovická pahorkatina, Kozlovická pahorkatina, Metylovická pahorkatina,
Frýdecká pahorkatina
C.II.4.2 Geologie krajiny
Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou nedílnou součástí
větších geologických struktur, tvořících základ geologické stavby Evropy. Jsou to:
• Česká vysočina
• Západní Karpaty
Zájmová oblast spadá do základní geologické jednotky Česká vysočina. Česká vysočina náleží k té
části Evropy, která byla vytvořena a formována kadomskou (assyntskou) orogenezí (hlavní fáze před
660-550 mil. let) a výrazně přetvořena variskou orogenezí (hlavní fáze před 400-330 mil. let).
Výtah z geologické mapy pro dotčené území je znázorněn na následujícím obrázku.
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Obrázek č. 42 Geologická mapa

(Zdroj: http://www.arcgis.com)

Trasa vedení s označením V403/803 prochází od transformovny Prosenice po obec Lešná přes
kvartér (hlíny, spraše, písky, štěrky), terciérní horniny (písky, jíly), paleozoické horniny zvrásněné a
metamorfované (fylity, svory), terciérní horniny alpinsky zvrásněné (pískovce, břidlice) a dále pak ve
zbylé trase až po transformovnu Nošovice převažují mezozoické horniny (pískovce, břidlice, která
místy střídají vulkanické horniny terciérní (čediče, fonolity, tufy) a terciérní horniny alpinsky
zvrásněné (pískovce, břidlice).
C.II.4.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Záměr zasahuje do následujících území:
Chráněné ložiskové území č. 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, jejíž ochranou a je
pověřena OKD, a.s. Ostrava, těžená surovina černé uhlí a zemní plyn, trasa vedení
prochází ložiskovým územím od obce Jasenice po zaústění do TR Nošovice;
Chráněné ložiskové území č. 08350000 Kozlovice, jejíž ochranou a je pověřena INIGEO,
a.s. Ostrava – Hrabová, těžená surovina zemní plyn;
Chráněné ložiskové území č. 22430000 Janovice u Frýdku - Místku, jejíž ochranou a je
pověřena INIGEO, a.s. Ostrava – Hrabová, těžená surovina zemní plyn;
Ložisko nevyhrazených nerostů č. 322090000 Sušice u Přerova, organizace neuvedena,
těžená surovina štěrkopísky, dosud netěženo;
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Ložisko nevyhrazených nerostů č. 321040000 Hodoňovice - Kunčičky , organizace
neuvedena, těžená surovina štěrkopísky, dosud netěženo;
Ložisko nevyhrazených nerostů č. 321030000 Hodoňovice - Baška, organizace neuvedena,
těžená surovina štěrkopísky, dosud netěženo;
Ložisko nevyhrazených nerostů č. 321020000 Záhoří, organizace neuvedena, těžená
surovina štěrkopísky, dosud netěženo;
Ložisko nevyhrazených nerostů č. 321010000 Vyšní Lhoty, organizace neuvedena, těžená
surovina štěrkopísky, dosud netěženo;
Ložisko výhradní plocha č. 322440000 Choryně, jejíž ochranou a je pověřena Green Gas
DPB, a.s. Přerov, těžená surovina zemní plyn, současná těžba z vrtu;
Ložisko výhradní plocha č. 317190000 Mořkov - Frenštát , jejíž ochranou a je pověřena
Česká geologická služba, těžená surovina černé uhlí, dosud netěženo;
Schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů č. 901240000 Nový Jičín – Hodslavice,
jejíž ochranou a je pověřeno Ministerstvo životního prostředí, Praha 10, těžená surovina
černé uhlí, dosud netěženo;
Schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů č. 901220000 Kozlovice - Janovice, jejíž
ochranou a je pověřeno Ministerstvo životního prostředí, Praha 10, těžená surovina černé
uhlí, dosud netěženo;
Schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů č. 940580001 Janovice u Frýdku Místku, jejíž ochranou a je pověřeno INIGEO, a.s. Ostrava – Hrabová, těžená surovina
zemní plyn, dosud netěženo;
Dobývací prostor č. 40027 Lešná, jejíž ochranou a je pověřeno Green Gas DPB, a.s.
Paskov, těžená surovina zemní plyn, těžené;
Dobývací prostor č. 40093 Janovice, jejíž ochranou a je pověřeno INIGEO, a.s. Ostrava –
Hrabová, těžená surovina hořlavý zemní plyn, těžené.
V souladu s ustanovením §19 zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) ve znění zákona č. 186/2006
Sb., v platném znění, může vydat příslušný orgán rozhodnutí o umístění stavby 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.
Obrázek č. 43 Chráněná ložisková území
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(Zdroj: http://www.geofond.cz)

Obrázek č. 44 Oblasti surovinových a přírodních bohatství
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(Zdroj: http://www.geofond.cz)

Obrázek č. 45 Dobývací prostory

(Zdroj: http://www.geofond.cz)

Sesuvná území
Sesuvná území ostatní plocha se v trase vedení nacházejí v lokalitě Býškovice, Věřovice, Bordovice,
Lichnov u Nového Jičína, Tichá, Palkovice a Hodoňovice. Trasa vedení prochází sesuvným územím
aktivní plochy v lokalitě Choryně - ev. č. 2103.

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

114

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Obrázek č. 46 Sesuvné území Choryně

(Zdroj: http://www.geofond.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“.
Záměr zasahuje do následujících poddolovaných území:
Životice u Nového Jičína č. 4498 (železné rudy)
Kozlovice 4 č. 4532 (železné rudy)
Obrázek č. 47 Poddolovaná území

(Zdroj: http://geofond.cz/)

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

115

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Geologicky významné lokality
Trasa vedení prochází přes geologicky významnou lokalitu 2951 Skalická Morávka.
Skalická Morávka 2951
Skalická Morávka protéká územím tvořeným převážně pelitickými horninami slezské a podslezské
jednotky flyšového pásma Karpat. Flyšový podklad je překryt kvartérními sedimenty s akumulačním
reliéfem spojených náplavových kuželů Morávky a Ostravice. Řečiště a niva Morávky jsou vyplněny
fluviálními sedimenty údolních niv a nižších údolních teras, povodňovými hlínami a štěrky. Na
fluviální sedimenty říční nivy navazují východně od řečiště Morávky fluviální písčité štěrky vyšších
údolních teras.
Obrázek č. 48 Geologicky významná lokalita

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

C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy
V rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz Příloha č. 7) byl proveden zoologický a
botanický průzkum lokality dotčené předmětným záměrem. Cílem biologického hodnocení je
základní vegetační, floristická a faunistická analýza zájmového území.
Biologický průzkum dotčené lokality byl započat v letním aspektu roku 2013. Průzkum, jako podklad
pro příslušné hodnocení, postihl celoroční aspekt. V rámci botanického a zoologického průzkumu
bylo sledováno shodné území. Zpočátku byly prováděny pochůzky s cílem vyhodnocení aktuálního
stavu přírodních biotopů, přes které vedení nebo plánované vedení prochází. Následně byla
vytvořena mapa s identifikačním označením jednotlivých biotopů. Následně byly prováděny terénní
průzkumy už jen ve vytipovaných biotopech.
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 a metoda přímého vyhledávání hnízd. Důraz byl kladen na zvláště chráněné
druhy v rámci prováděcí vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č. 395/1992
Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. V rámci rozsáhlého území byla použita nálezová databáze AOPK a následné
potvrzování známých druhů z území a zjišťování případných nových taxonů.
Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zkratky dřevin použité v textu
Biologického hodnocení odpovídají příloze č. 4 vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském
plánování. 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).
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C.II.5.1 Fauna
Zájmovým územím byl pro zoologický průzkum zvolen především pás současného vedení nebo
deklarovaná území příslušných změn či variant. Uvedené dotčené území průzkumu je znázorněno
na mapových podkladech v příloze Biologického hodnocení.
Na celé trase byly vymezeny a identifikovány lokality představující možný střet zdvojeného vedení
V403 s přírodními biotopy. Jednotlivé lokality (segmenty) jsou označeny čísly směřujícími vzestupně
od TR Prosenice. Výstupem je textový popis jednotlivých vybraných lokalit na celé trase zvn, přehled
zjištěných významných druhů v jednotlivých lokalitách (segmentech), uvedení ploch, 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 a herpetofauna - plazi
Obojživelníci a plazi byli 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.
Bezobratlí
U bezobratlých byla vyhodnocena data získaná především z entomologického materiálu ze zemních
pastí a individuálního sběru. V případě bezobratlých živočichů nebylo použito srovnání s databází
AOPK. 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 17 zemních pastí (dále jen ZP). Cílem bylo pasti
instalovat v různých biotopech a kontrolním monitoringem zachytit případný výskyt zvláště
chráněných druhů.
Zemní pasti byly umístěny v následujících lokalitách:
ZP1:
obhospodařované pole na okraji břehových porostů Bečvy (stávající stožár č. 3)
ZP2:
mokřad mezi rybníky (stávající stožár č. 8 a 9)
ZP3:
pole, pastviny (stávající stožár č. 24)
ZP4:
pole (stávající stožár č. 33)
ZP5:
břeh rybníka (stávající stožár č. 37)
ZP6:
pole (stávající stožár č. 69)
ZP7:
břehový porost Olší (stávající stožár č. 85)
ZP8:
břeh Bečvy, pole (stávající stožár č. 96)
ZP9:
pole, louka (stávající stožár č. 108)
ZP10: vodoteč – intravilán (stávající stožár č. 134)
ZP11: průsek pod vedením (stávající stožár č. 161)
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ZP12:
ZP13:
ZP14:
ZP15:
ZP16:

les Přírodní památky (stávající stožár č. 175)
porost u vodoteče (stávající stožár č. 188)
svah u vodoteče (stávající stožár č. 198)
pole a porost ruderálu (stávající stožár č. 227)
EVL Morávka (stávající stožár č. 228)

Zoologicko – botanická charakteristika
V trase vedení bylo vymezeno celkem 42 zoologicko-botanických lokalit. V Biologickém hodnocení
(viz Příloha č. 7) je u každé lokality uveden výčet zvláště chráněných druhů živočichů, kteří zde byli
zachyceni nebo jsou uváděni v nálezové databázi Agentury ochrany přírody NDOP.
Kompletní přehled jednotlivých skupin zjištěných druhů obratlovců s podrobnostmi o početnosti a
charakteru výskytu je uveden v Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 7).
V následujících tabulkách jsou uvedeny jen zjištěné zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§). Druhy jsou označeny
zkratkami KO, SO, O (kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené) a uveden jejich výskyt.
Tabulka č. 21 Zvláště chráněné druhy ptáků
Český název (Latinský název)
bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
čáp černý Ciconia nigra
chřástal polní (Crex crex)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
kavka obecná (Corvus monedula)
koroptev polní (Perdix perdix)
krkavec velký (Corvus corax)
křepelka polní (Coturnix coturnix)
ledňáček říční (Alcedo athis)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
morčák velký Mergus merganser
moták pochop (Circus aeruginosus)
pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
rorýs obecný (Apus apus)
slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)
strnad luční (Miliaria calandra)
sýček obecný (Athene noctua)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
volavka bílá (Egretta alba)
žluva hajní (Oriolus oriolus)

Ohrožení
O
O
SO
O
O
SO
O
O
O
SO
O
O
O
SO
SO
O
O
O
KO
SO
O
O
SO
SO

Stručná lokalizace
9,12
5, 8,9,13,25,36,37
17,24
9,13,28,29,30,31,42
25
12,14
26,42
8,11,13,16,18,28,29,31
9,10,11,12,13,42
12
12,42
1,8,10,12,14
13,14
12,42
13,24
42
12
36,37
9
7, 9,10,12,13,14,15,16,18,20,24,28,29,30,31,32,35,39
9,10,11,25,28,29,31
42
9,13

Tabulka č. 22 Zvláště chráněné druhy obojživelníků a plazů
Český název (Latinský název)
čolek velký (Triturus cristatus)
čolek obecný (Lisstotriton /Triturus/ vulgaris)
čolek horský (Lissotriton alpestris)
ropucha zelená (Bufo viridis)
ropucha obecná (Bufo bufo)
rosnička zelená (Hyla arborea)
skokan zelený (Pelophylax kl. Esculentus)
skokan štíhlý (Rana dalmatina)

Ohrožení
SO
SO
SO
SO
O
SO
SO
SO
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kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

SO

ještěrka obecná (Lacerta agilis)

SO

ještěrka živorodá (Zootoca vivipara)
slepýš křehký (Anguis fragilis)
užovka hladká (Coronella austriaca)
užovka obojková (Natrix natrix)

SO
SO
SO
O

36
1,2,3,4,7,8,11,12,13,14,15,19,20,26,28,29,30,31,32,35,36,
37,41
16,
11,13,16, 18, 22, 28, 29, 31, 32,
33
1,2,3,12,13,27,28,29,31,32,36,37,42

Tabulka č. 23 Zvláště chráněné druhy savců
Český název (Latinský název)
bobr evropský (Castor fiber)
netopýr velký (Myotis myotis)
veverka obecná (Sciurus vulgaris)
vydra říční (Lutra lutra)

Ohrožení
SO
KO
O
SO

Stručná lokalizace
2, 3, 6,
11, 13
2, 11,
9, 10, 16, 28, 42

Mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění,
patří celkem 42 výše uvedených zoologických druhů. Užší vazbu na zkoumané území má
následujících 18 druhů.
Tabulka č. 24 Zvláště chráněné druhy s užší vazbou
Český název

Latinský název

bobr evropský
čáp bílý
chřástal polní
ještěrka obecná
ještěrka živorodá
krkavec velký
moták pochop
ropucha obecná
ropucha zelená
rosnička zelená
skokan štíhlý
skokan zelený
slepýš křehký
ťuhýk obecný
užovka hladká
užovka obojková
veverka obecná
vydra říční

Castor fiber
Ciconia ciconia
Crex crex
Laceta agilis
Zootoca vivipara
Corvus corax
Circus aeruginosus
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana dalmatina
Pelophylax esculentus
Anguis fragilis
Lanius collurio
Coronella austriaca
Natrix natrix
Sciurus vulgaris
Lutra lutra

Determinace entomologického materiálu ze zemních pastí
Níže je uvedena determinace materiálu vybraných skupin brouků a mravenců ze zemních pastí
z roku 2014. (Coleoptera, Hymenoptera). Katalog druhů zjištěných v jednotlivých zemních pastech je
uveden v Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 7)
Níže je uveden seznam zjištěných druhů pouze ve vědeckých názvech, protože pojmenování
v češtině je problematické nebo neexistuje.
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 4-403 + 1 samec v ZP 15-403.
Abax schueppeli rendschmidtii (Germar, 1839)
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14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 7-403.
Abax parallelus (Duftschmid, 1812)
14-15.4.2014 – 1 samec a 1 samice v ZP 4-403.
Anchomnus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
14-15.4.2014 – 9 samců a 21 samice v ZP 1-403 + 3 samci 11 samic v ZP 3-403 + 5 samců a 3 samice
v ZP 5-403 + 4 samci a 9 samic v ZP 6-403 + 4 samci a 7 samic v ZP 16-403.
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
14-15.4.2014 – 4 samice v ZP 3-403.
Badister lacertosus Sturm, 1815
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 2-403 + 1 samec v ZP 15-403.
Bembidion lampros (Herbst, 1784)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 8-403.
Brachinus explodens Duftschmid, 1812
14-15.4.2014 – 2 samci a 1 samice v ZP 1-403.
Clivina fosfor (Linnaeus, 1758)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 3-403.
Harpalus affinis (Schrank, 1781)
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 3-403.
Harpalus rufipalpis Sturm, 1818
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 13-403.
Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809)
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 15-403.
Molops piceus (Panzer, 1793)
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 6-403 + 4 samci a 2 samice v ZP 13-403 + 1 samec v ZP 15-403.
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)
14-15.4.2014 – 3 samice v ZP 10-403.
Platynus assimilis (Paykull, 1790)
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 3-403 + 1 samice v ZP 4-403 + 1 samec v ZP 6-403 + 2 samice v ZP 15403.
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
14-15.4.2014 – 2 samci v ZP 1-403 + 5 samců (1 x f. flavipes) a 12 samic (1 x f. viridis a 1 x f. flavipes)
v ZP 3-403 + 1 samec f. viridis a 1 samice v ZP 5-403 + 1 samec a 6 samic (1 x f. cyaneus) v ZP 8-403 + 1
samec v ZP 9-403 + 1 samec v ZP 14-403 + 2 samice v ZP 16-403.
Pseudoophonus rufipes (DeGeer, 1774)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 8-403 + 1 samec v ZP 16-403.
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
14-15.4.2014 – 1 samec a 2 samice v ZP 14-403.
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 3-403.
Pterostichus niger (Schaller, 1783)
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 16-403.
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 1-403 + 1 samec v ZP 16-403.
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 14-403 + 1 samec a 1 samice v ZP 16-403.
Trechu quadristriatus (Schrenk, 1784)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 6-403.
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Chrysomelidae – Mandelinkovití
Crepidodera nitidula (Linnaeus, 1758)
14-15.4.2014 – 2 ex. v ZP 4-403.
Melasoma vigintipunctata (Scopoli, 1763)
14-15.4.2014 – 1 ex. v ZP 13-403.

Leiodidae
Catops nigrita Erichson, 1837
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 7-403.

Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775)
14-15.4.2014 – 12 ex. v ZP 4-403 + 3 ex. v ZP 10-403 + 2 ex. v ZP 14-403.
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)
14-15.4.2014 – 3 ex. v ZP 2-403 + 19 ex. v ZP 3-403 + 3 ex. a 1 ex. f. decemguttata v ZP 4-403 + 16 ex.
v ZP 5-403 + 19 ex. v ZP 8-403 + 5 ex. a 1 ex. f. decemguttata v ZP 9-403 + 2 ex. 1 ex. f. decenguttata v ZP
12-403 + 11 ex. v ZP 16-403.
Omosita discoidea (Fabricius, 1775)
14-15.4.2014 – 2 ex. v ZP 6-403.
Soronia grisea (Linnaeus, 1758)
14-15.4.2014 – 2 ex. v ZP 9-403 + 2 ex. v ZP 11-403.

Rhizophagidae
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
14-15.4.2014 – 1 ex. v ZP 11-403 + 5 ex. v ZP 12-403.
Rhizophagus picipes (Olivier, 1790)
14-15.4.2014 – 3 ex. v ZP 11-403.

Silphidae – Hrobaříkovití
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 2-403 + 1 samice v ZP 4-403 + 1 samec v ZP 9-403 + 1 celý hnědý samec
v ZP 15-403.

Dermaptera – Škvoři
Apterygida media (Hagenbach, 1822)
14-15.4.2014 – 1 samec v ZP 13-403.
Chelidurella guentheri Galvagni, 1994
14-15.4.2014 – 2 samci a 1 samice v ZP 12-403.
Chelidurella spec. (acanthopygia /Gené, 1832/ x guentheri Galvagni, 1884)
14-15.4.2014 – 1 samice v ZP 15-403.

Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Formica cunicularia Latreille, 1798
14-15.4.2014 – 1 dělnice v ZP 5-403.
Lasius brunneus (Latreille, 1798)
14-15.4.2014 – 3 dělnice v ZP 4-403.
Lasius niger (Linnaeus, 1758)
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14-15.4.2014 – 7 dělnic v ZP 1-403 + 11 dělnic v ZP 3-403 + 37 dělnic v ZP 5-403 + 2 dělnice v ZP 6-403 +
3 dělnice v ZP 7-403 + 15 dělnic v ZP 8-403 + 4 dělnice v ZP 9-403 + 5 dělnic v ZP 11-403 + 3 dělnice v ZP
12-403.
Lasius platythorax Seifert, 1911
14-15.4.2014 – 2 dělnice v ZP 9-403.
Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850)
14-15.4.2014 – 4 dělnice v ZP 2-403 + 6 dělnic v ZP 11-403 + 6 dělnic a 1 bezkřídlá samice v ZP 12-403.
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
14-15.4.2014 – 3 dělnice v ZP 2-403 + 2 dělnice v ZP 4-403 + 5 dělnic v ZP 6-403 + 9 dělnic v ZP 10-403 +
6 dělnic v ZP 11-403 + 24 dělnic v ZP 13-403 + 14 dělnic v ZP 16-403.

V rámci průzkumu byly na zkoumaném území zjištěny čtyři 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:
Ze zvláště chráněných druhů se podařilo potvrdit pouze druhy
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – Ohrožený druh. Druh byl dosud nalezen v několika
kusech pouze na stanovišti s pastí ZP 1. Obecně se jedná o méně běžný druh než je Brachinus
crepitans. Vyhledává suchá až polovlhká stanoviště bez zastínění jako jsou louky, pastviny stepi,
pole, okolí polních a lučních cest od nížin do podhůří.
Formica cunicularia Latreille, 1798 – Ohrožený druh. Dosud se podařilo zachytit pouze 1 dělnici
v pasti ZP 5 (pravděpodobně je kolonie od této pasti ve větší vzdálenosti). 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 d nížin do hor. Hnízda
se nacházejí pod kameny nebo v hlinitých kupkách, někdy prorostlých trávou nebo jiným materiálem.
Faunisticky zajímavější druh
Abax schueppeli rendschmidti (Germar, 1839) – jedná se o druh s lokálním rozšířením vyskytující se
hlavně v přirozených lužních lesích v povodí Olše, Odry, Bečvy od nížin do pahorkatin. Každý nález
je potvrzením jeho stability v regionu kde se vyskytuje.
U zbývajících druhů, spadajících do obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb.), 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.
V rámci provedeného zoologického průzkumu bylo na zkoumané ploše zjištěno celkem 161 druhů
živočichů:
- obratlovci: celkem 114 druhů - z toho 77 druhů ptáků, 10 druhy obojživelníků, 4 druhy plazů a 23
druhů savců (ryby /Pisces/ nebyly předmětem průzkumu)
- bezobratlí: celkem 55 druhů - z toho 23 druhů střevlíkovitých a 19 druhů z ostatních (vybraných)
skupin.
C.II.5.2 Flóra a ekosystémy
Botanický průzkum byl zpracováván formou terénních pochůzek se zaznamenáváním vyskytujících
se druhů a především 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 v příloze Biologického hodnocení. Názvy
taxonů cévnatých rostlin jsou uvedeny dle Kubáta (2010). Klasifikace biotopů v zájmové lokalitě je
charakterizována na základě Katalogu biotopů (Chytrý et. al. 2010).
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Zoologicko – botanická charakteristika
V trase vedení bylo vymezeno celkem 42 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. 7) je uveden podrobný popis jednotlivých vymezených botanických lokalit.
Přehled biotopů v trase vedení
V trase vedení dle Katalogu biotopů ČR (2010) převažují biotopy více či méně ovlivněné člověkem.
X2 – intenzivně obhospodařovaná pole
X5 – intenzivně obhospodařované louky
X8 – křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
X9A – lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami
X9B – lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
X12 – nálety pionýrských dřevin
X14 – vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace
V trase vedení se zachovaly lokality, které inklinují k „přírodním“ biotopům a jsou součástí
botanických lokalit. Jedná se především o lokality řek Bečvy, Ostravice a Morávky. Přehled
jednotlivých biotopů je uveden v následujícím přehledu.
V - Biotopy vodních toků a nádrží
• V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod
Charakteristika: Přirozeně eutrofní a mezotrofní stojaté vody, mrtvá ramena, zatopené pískovny,
aluviální tůně, rybníky. Vegetace ponořených nebo na hladině plovoucích rostlin zakořeněných nebo
nezakořeněných v substrátu dna. Vyskytují se rdesty, druhy s listy členěnými do úkrojků nebo na
vodní hladině plovoucí okřehkovité rostliny.
Výskyt: V zájmovém území se vyskytují rybníčky a mrtvá ramena, jejichž vodní plochy jsou bez
významných vodních makrofyt. Většinou se jedná o vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné
vegetace. Lokality č. 1, 5, 6.
• V4 Makrofytní vegetace vodních toků
Charakteristika: Vegetace vodních toků. Jednovrstevné až dvouvrstevné druhově chudé porosty
ponořených nebo vzplývavých vodních rostlin.
Výskyt: Ojediněle se tyto porosty vyskytují na velkých řekách Bečvy, Ostravice a Morávky.
M - Biotopy mokřadů a pobřežní vegetace
• M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
Fytocenologie: Sv. Phragmition
Charakteristika: Společenstvo vysokých mokřadních trav s jednoduchou, obvykle jedno až
dvouvrstevnou vegetací. Charakteristická je významná dominance jednoho druhu. Hustě zapojené
porosty na sledovaných lokalitách tvoří rákos (Phragmites australis) a orobinec širolistý (Typha
latifolia).
Výskyt: Jedná se o mokřady v drobných terénních sníženinách na přítocích vodních toků. Druhově
významný mokřad se společenstvem sv. Phragmition se nachází v nivě Ostravice
(č. 37). Drobný mokřad je u říčky Olešná (lokalita č. 33).
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• M1.4 Říční rákosiny
Fytocenologie: Sv. Phalaridion arundinaceae
Charakteristika: Vegetace s převahou chrastice rákosovité (Phalaris arundinaceae) podél velkých
toků. Přirozeným stanovištěm jsou písčité až štěrkovité náplavy a lavice na neregulovaných úsecích
toků.
Výskyt: Porosty chrastice se vyskytují hojně na štěrkových náplavech řeky Bečvy (lokalita č. 12),
Ostravice (lokalita č. 37) a nivy Morávky (lokalita č. 42).
• M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace
Charakteristika: Biotop zahrnuje náplavy zcela neosídlené vegetací, ale také řídké porosty počáteční
sukcese bez výskytu typických druhů. Na náplavech mohou růst druhy s velmi rozdílnými
stanovištními nároky. Jedná se o ruderální a vlhkomilné druhy přes byliny pobřežní vegetace např.
(Petasites hybridus, Persicaria lapatifolia, Salix sp.).
Výskyt: Biotop lze sledovat na velkých řekách Bečvy, Ostravice a Morávky (lokalita č. 2, 37, 42).
Často se vyskytuje v mozaice s biotopy vrbových křovin podél toků K2.1 a K2.2.
T – biotopy sekundárních trávníků
• T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Fytocenologie: Sv. Arrhenatherion
Charakteristika: Louky nížin i pahorkatin s dominantním ovsíkem vyvýšeným (Arrhenatherum elatius)
anebo podhorské louky s nižšími travami (např. Agrostis capillaris). Z dalších trav se vyskytují
Dactylis glomerata, Poa pratensis a další hojné druhy: Campanula patula, Crepis biennis, Knautia
arvensis, Pastinaca sativa. Biotop zahrnuje různé přechodové typy.
Výskyt: Hojně se vyskytující biotop na úpatí svahů a luk v okolí řek v celé délce trasy vedení.
• T1.3 Poháňkové pastviny
Fytocenologie: Sv. Cynosurion cristati
Charakteristika: Tvoří nízké, ale zapojené porosty s dominancí trav Agrostis capillaris, Cynosurus
cristatus, Festuca pratensis, Lolium perenne s výskytem běžný bylin snášející časté narušování:
Achillea millefolium, Bellis perennis, Carum carvi, Plantago major a další.
Výskyt: Biotop, který je častý na úpatí svahů Podbeskydí, často v mozaice mezofilních ovsíkových
luk (T1.1). Biotopy se poháňkových pastvin se vyskytují severně od obce Bordovice.
• T1.5 Vlhké pcháčové louky
Fytocenologie: Sv. Calthion palustris
Charakteristika: Vlhké až mokré zapojené porosty s dominantními travinami Agrostis canina, Scirpus
sylvatica, Juncus effusus a širokolistými bylinami Caltha palustris, Cirsium rivulare, dále se uplatňují
druhy Myosotis palustris, Ranunculus acris.
Výskyt: V zájmovém koridoru se vyskytují pouze fragmentárně v terénních depresích podél přítoků
vodotečí (lokalita č. 7, 29), často v mozaice s ovsíkovými loukami (T1.1).
• T1.6 Vlhká tužebníková lada
Fytocenologie: Sv. Calthion palustris
Charakteristika: Zapojené porosty širokolistých vlhkomilných luk s dominantním tužebníkem
jilmovým (Filipendula ulmaria), uplatňují se další vysoké byliny krabilice chlupatá (Chaerophyllum
hirsutum), psárka luční (Alopecurus pratensis), devětsil lékařský (Petasites hybridus).
Výskyt: V trase zvn se vyskytuje v mozaice s biotopy křovin a jasanovo-olšových luhů u větších řek.
Zaznamenán u toku Hranečník (lokality č. 36).
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• T3.4 Širokolisté suché trávníky
Fytocenologie: Sv. Cirsio-Brachypodion pinnati
Charakteristika: Zapojené až mezernaté trávníky s dominancí válečky prápořité (Brachypodium
pinnatum) se zastoupením kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola). Spásané porosty jsou druhově
bohaté s vyšším výskytem širokolistých bylin.
Výskyt: Vyskytuje se ojediněle na svazích severně od Veřovic. Jedná se o mozaiku biotopů, druhové
složení inklinuje k mezofilním ovsíkovými loukám. Mimo trasu vedení zaznamenán výskyt vstavače
mužského (Orchis mascula). Biotop je ovlivněn vedením, šíří se keřové porosty.
K – biotopy křovin
• K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
Fytocenologie: Sv. Salicion triandre
Charakteristika: Více nebo méně zapojené keřové porosty vrb na březích vodních toků s dominancí
vrby trojmužné (Salix triandra), vrby košíkářské (Salix viminalis), vrby křehké (Salix fragilis). Bylinné
patro je velmi různorodé a obsahuje druhy různých ekologických nároků. Časté jsou druhy nitrofilní
vegetace. Na vlhkých až mokrých půdách převládá Phalaris arundinaceae, na čerstvě vlhkých
půdách Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Lamium maculatum.
Výskyt: Biotop se vyskytuje na březích Bečvy (lokalita č. 2 a 12) v mozaice s říčními rákosinami
(M1.4) a lužními porosty (L2.4).
• K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů
Fytocenologie: Sv. Salicion-elaeagnodaphnoidis
Charakteristika: Pobřežní porosty křovitých vrb (výška 3 – 5 m). Vyskytuje se vrba nachová (Salix
purpurea), vzácně vrba šedá (Salix elaeagnos) a vrba lýkovcová (S. daphnoides). Pravidelně bývají
zastoupeny druhy vrb (S. caprea, S. fragilis, S. triandra) a dalších vlhkomilných a pionýrských dřevin
(nejčastěji Alnus glutinosa, Betula pendula, Populus tremula, Prunus padus). Druhové složení
bylinného patra je proměnlivé, uplatňují se druhy ruderální i vlhkomilné, nejčastěji Aegopodium
podagraria, Agrostis stolonifera, Artemisia vulgaris, Chaerophyllum hirsutum, Deschampsia
cespitosa, Petasites hybridus, Phalaris arundinaceae, Ranunculus repens, Urtica dioica. Na
náplavech se v mozaice s vrbovými křovinami vykytuje Calamagrostis pseudophragmites, v daném
území v nivě Ostravice. Biotop je ohrožen invazí neofytů především křídlatkou (Reynoutria japonica).
V trase se zvláště chráněné druhy nevyskytují.
Výskyt: Biotop se vyskytuje v nivě Ostravice (lokalita č. 37) a v nivě Morávky (lokalita č. 42).
• K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
Fytocenologie: Sv. Berbedion
Charakteristika: Husté, vysoké 2–5 m, druhově bohaté plošné i liniové křoviny s více dominantními
druhy, nejčastěji lískou (Corylus avellana), hlohy (Crataegus sp.), trnkou obecnou (Prunus spinosa).
Z dřevin stromového vzrůstu se nejvíce uplatňuje jasan (Fraxinus excelsior). V podrostu
neruderalizovaných trávníků nebo lemů se vyskytují hajní a luční druhy. Výskyt druhů podrostu
zpravidla odráží druhové složení bylinného patra okolních lesů.
Výskyt: Biotop je v trase zastoupen ojediněle, místy se jedná o náletové dřeviny X12, osidlují lokality
pod vedením. Častý je v mozaice s lesními porosty karpatských dubohabřin a ovsíkových luk.
Okrajově ho lze zaznamenat v místech, kde vedení kříží břehové porosty, které byly v ochranném
pásmu vedení vykáceny, a došlo k prosvětlení porostu. Lokality č. 7, 14, 17, 19, 21.
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L – biotopy lesů
• L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy
Fytocenologie: Sv. Alnion incanae
Charakteristika: Porosty tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) nebo jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) s příměsí dalších listnáčů Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Prunus padus,
Ulmus glabra. V nižších polohách se objevuje jako příměs Acer campestre, Carpinus betulus a Tilia
cordata, ve vyšších polohách přistupuje Picea abies. V narušených a prosvětlených porostech je ve
stromovém patře vrba křehká (Salix fragilis). Keřové patro je často husté a druhově bohaté.
V bylinném patře převažují vlhkomilné lesní druhy např. Circea lutetiana, Stachy sylvatica spolu
s druhy mezofilních lesů např. Asarum europaeum, Pulmonaria officinalis. V nižších polohách je
vyvinutý květnatý jarní aspekt Anemone nemorosa, Caltha palustris, Ficaria verna.
Výskyt: Biotop v celém koridoru hojně zastoupen u vodních toků a jejich přítoků. Místy je biotop
druhově bohatý s vyvinutým keřovým i bylinným patrem. Narušen je současným vedením a
udržováním keřového patra. V prosvětlených porostech je bylinný podrost druhově chudý. Lokality č.
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
• L2.3. Tvrdé luhy nížinných řek
Fytocenologie: Sv. Alnion incanae
Charakteristika: Zpravidla třípatrové jilmové topolové doubravy a jasaniny s dominancí dubu letního
(Quercus robur), jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a ojediněle jilmů (Ulmus sp.). Ve stromovém
patře jsou přimíšeny Acer campestre, Prunus padus, Tilia cordata, na vlhčích místech Alnus
glutinosa a Populus nigra. Přimíšen je Populus alba a P. x canescens. Keřové patro je tvořeno
zmlazenými dřevinami stromového patra, z keřů se vyskytují Cornus sanguinea, Prunus padus a
Sambucus nigra. V druhově bohatém bylinném patře převažují vlhkomilné až mezofilní druhy
Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Brachypodium sylvaticum, Circea lutetiana, Galium
aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Impatiens noli-tangere a Urtica dioica. Z druhů
jarního aspektu Anemone nemorosa, Corydalis cava, Ficaria verna.
Výskyt: Biotop se vyskytuje v nivě Bečvy a u Mlýnského náhonu Strhanec, lokality č. 1,2.
• L2.4 Měkké luhy nížinných řek
Fytocenologie: Sv. Salicion albae
Charakteristika: Světlé přirozené porosty tvořené dominantní vrbou bílou (Salix alba), místy
s příměsí vrby křehké (Salix fragilis) a topolu černého (Populus nigra). Keřové patro tvoří zmlazené
druhy stromového patra řidčeji se vyskytují: Frangula alnus, Salix purpurea, S. triandra, S. viminalis,
Sambucus nigra. V bylinném patře převládají vlhkomilné druhy Aegopodium podagraria, Anthriscus
sylvestris, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lamium maculatum, Lysimachia
vulgaris, Rubus caesius, Symphytum officinale a Urtica dioica.
Výskyt: Biotop se vyskytuje v nivě Bečvy (lokality č. 2, 12).
• L3.2 Polonské dubohabřiny
Fytocenologie: Sv. Carpinion
Charakteristika: Lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus), lípy srdčité (Tilia cordata),
dubu letního (Quercus robur) nebo dubu zimního (Quercus petraea). V keřovém patře se vyskytují
nižší jedinci stromového patra a dále Corylus avellana a Frangula alnus. V bylinném patře rostou
běžné druhy mezofilních listnatých lesů: Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum,
Polygonatum multiflorum, Pulmonaria officinalis,Galeobdolon luteum, Pulmonaria officinalis a Viola
reichenbachiana, hojně jsou zastoupeny i druhy vlhkých lesních půd Aegopodium podagraria,
Anthyrium filix-femina, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella.
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Výskyt: Polonské dubohabřiny se vyskytují fragmentárně na svazích v úseku mezi Hodslavicemi a
Kozlovicemi. Pokrývají i svahy PR Rybníky. V trase vedení se nevyskytují, okrajově jsou součástí
lokalit č. 15, 17, 20, 26, 33.
• L3.3 Karpatské dubohabřiny
Fytocenologie: Sv. Carpinion
Charakteristika: Lesy s převahou habru obecného (Carpinus betulus) nebo dubu zimního (Quercus
petraea) a místy s příměsí buku (Fagus sylvatica). Keřové patro je různě bohatě vyvinuto. V
bylinném patře výrazně dominuje ostřice chlupatá (Carex pilosa) a významný je výskyt několika
dalších druhů vázaných na karpatskou oblast (Euphorbia amygdaloides, Galium schultesii). Dále se
vyskytují běžné hájové druhy Fragaria vesca, Galium odoratum, Mycelis muralis, Lathyrus versus,
Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum.
Výskyt: Přímo v trase vedení se biotop nevyskytuje, navazuje na ochranné pásmo zvn. Smíšené
lesy inklinují vzhledem k zastoupení listnatých dřevin k této jednotce. V bylinném patře běžné druhy.
Lesy pokrývají příkré svahy údolí s vodními toky. Lokality č. 7, 13, 14, 25, 31, 36, 37, 39.
• L5.1 Květnaté bučiny
Fytocenologie: Sv. Fagion sylvaticae
Charakteristika: Listnaté lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus sylvatica) s dalšími listnáči. Smrk
je přirozenou příměsí. V keřovém patře bučin rostou dřeviny stromového patra a dále Corylus
avellana, Sorbus aucuparia. V bylinném patře se vyskytují mezofilní druhy listnatých lesů Galium
odoratum, Corydalis cava, Dentaria bulbifera, Dentaria glandulosa, Galeobdolon luteum, Mercurialis
perennis a další.
Výskyt: V zájmovém koridoru se tento biotop vyskytuje ojediněle na strmých svazích i v údolích toků
navazující na lužní porosty. V trase vedení zvn se nevyskytuje.
Významné botanické lokality
V trase vedení se nacházejí lokality, které jsou chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny. Současné vedení i navrhovaný záměr zkapacitnění kříží dvě maloplošně zvláště
chráněná území a tři evropsky významné lokality.
a) maloplošné zvláště chráněná území
Přírodní rezervace Rybníky (1336)
Přírodní rezervace byla zřízena právě k ochraně ostřicovo-rašeliníkových společenstev, na která je
vázán výskyt mnoha vzácných a chráněných druhů. Na rašelinné louce se rozrůstají především
různé druhy ostřic. Pro mokřady je typický také výskyt suchopýru a pcháče potočního, pcháče
bahenního a sítin, roste zde vzácnější sítina klubkatá. Ze zvláště chráněných druhů dle plánu péče
se zde nachází rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris).
Národní přírodní památka Skalická Morávka (3375)
Zachování úseku přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech s
charakteristickými společenstvy a doprovodnými přirozenými lesními porosty, na které jsou vázány
populace vzácných či ohrožených druhů rostlin a živočichů. Typický beskydský štěrkonosný tok,
protékající širokou nivou. V minulosti byl téměř celý regulován (stejná šířka toku, kamenná pata
svahu, v zastavěných územích vybudovány odsazené hráze). V současnosti si tok ve vymezeném
korytu vytváří přirozenou strukturu dnových sedimentů - štěrkové nánosy jsou odtěžovány správcem
toku z důvodu zlepšení průtočné kapacity koryta. Proud toku je většinou táhlý s peřejnatými úseky,
které jsou spíše přechody mezi tůněmi. Přirozená vegetace se zachovala pouze v bezprostředním
okolí řeky v podobě fragmentů údolních jasanovo-olšových luhů a vrbových křovin štěrkových
náplavů. Ze stanovišť, se zde vyskytují biotopy M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou pobřežní
(Calamagrostis pseudophragmites) a K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů s vrbou šedou (Salix
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elaeagnos). V území převažují věkově strukturované porosty se zastoupením vrby nachové (Salix
purpurea), vrby šedé, vrby křehké (Salix fragilis), vrby trojmužné (Salix triandra), vrby lýkovcové
(Salix daphnoides) a olše šedé (Alnus incana).
b) evropsky významné lokality (EVL)
CZ 714082 EVL Bečva - Žebračka
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem
habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie; lokalita kuňky ohnivé, hrouzka Kesslerova, velevruba tupého. Lokalitu se
zachovalými komplexy převážně lužních lesů o rozloze cca 288,67 ha tvoří tok řeky Bečvy od Hranic
na Moravě po severovýchodní okraj Přerova. Součástí území je několik kilometrů dlouhý náhon
Strhanec, který se nachází mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem a NPR Žebračka.
CZ 0813462EVL Řeka Ostravice
Typický beskydský štěrkonosný tok, protékající širokou nivou. V minulosti byl téměř celý regulován
(stejná šířka toku, kamenná pata svahu, v zastavěných územích vybudovány odsazené hráze). V
současnosti si tok ve vymezeném korytu vytváří přirozenou strukturu dnových sedimentů - štěrkové
nánosy jsou odtěžovány správcem toku z důvodu zlepšení průtočné kapacity koryta. Proud toku je
většinou táhlý s peřejnatými úseky, které jsou spíše přechody mezi tůněmi. V údolí řeky Ostravice
jsou nejzajímavější poměrně četné štěrkové lavice s třtinou pobřežní (Calamagrostis
pseudophragmites), fragmenty jasanovo-olšových luhů, vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů
a vrbové křoviny štěrkových náplavů. Z významnějších druhů zde rostou kyčelnice devítilistá
(Dentaria enneaphyllos), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), měsíčnice vytrvalá (Lunaria
rediviva), udatna lesní (Aruncus vulgaris), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), vrba
hlošinovitá (Salix elaeagnos).
CZ0810004 EVL Niva Morávky
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; alpínské řeky a jejich dřevinná
vegetace s židoviníkem německým; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. Typický beskydský
štěrkonosný tok, protékající širokou nivou. V minulosti byl téměř celý regulován (stejná šířka toku,
kamenná pata svahu, v zastavěných územích vybudovány odsazené hráze). V současnosti si tok
ve vymezeném korytu vytváří přirozenou strukturu dnových sedimentů - štěrkové nánosy jsou
odtěžovány správcem toku z důvodu zlepšení průtočné kapacity koryta. Proud toku je většinou táhlý
s peřejnatými úseky, které jsou spíše přechody mezi tůněmi. Přirozená vegetace se zachovala
pouze v bezprostředním okolí řeky v podobě fragmentů údolních jasanovo-olšových luhů a vrbových
křovin štěrkových náplavů. Ze stanovišť, se zde vyskytují biotopy M4.3 Štěrkové náplavy s třtinou
pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) a K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů s vrbou
šedou (Salix elaeagnos). V území převažují věkově strukturované porosty se zastoupením vrby
nachové (Salix purpurea), vrby šedé, vrby křehké (Salix fragilis), vrby trojmužné (Salix triandra), vrby
lýkovcové (Salix daphnoides) a olše šedé (Alnus incana).
V přehledu uvedeném v Biologickém hodnocené (viz Příloha č. 7) 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, tedy záměr
zdvojení vedení se jich dotýká. Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin dle „Klíč ke květeně České
republiky“ (Kubát K. 2002). Rostliny jsou přiřazeny dle vyhlášky č. 395 /1992 Sb., mezi zvláště
chráněné druhy, a nebo dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.
Mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění,
patří celkem 4 botanické druhy.
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Tabulka č. 25 Zvláště chráněné druhy rostlin
Český název
měsíčnice vytrvalá
vstavač májový
vstavač mužský
lilie zlatohlavá
kyčelnice žláznatá

Latinský název
Lunaria rediviva
Dactylorhiza majalis
Orchis mascula
Lilie martagon
Dentaria glandulosa

ZCHD

ČS

Lokalizace

§3
§3
§3
§3

C3
C3
C2
C3
C4

v trase
mimo trasu
mimo trasu
mimo trasu
v trase

Z celkového počtu cca 170 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin je jeden druh zařazen mezi
druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb. Jedná se o měsíčnici vytrvalou
(Lunaria rediviva) – ohrožený druh, roste v nivě Ostravice i Morávky. V nivě toku Hranečník a
Ostravice se vyskytuje karpatský subendemit kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), která je
zařazena v Červeném seznamu jako ohrožený druh, zákon ji ochranu nepřiznává. Oba druhy
nebudou navrženým zkapacitněním ovlivněny. Vyskytují se roztroušeně v nivách toků.
Ostatní zvláště chráněné druhy lilie zlatohlavá (Lilie martagon), vstavač mužský (Orchis mascula) a
vstavač májový (Dactylorhiza majalis) je zaznamenán v navazujících porostech mimo koridor
vedení.

C.II.6. Krajinný ráz
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (viz
Příloha č. 9). Cílem této studie je zhodnotit stavbu z hlediska míry jeho konfliktnosti s hodnotami
krajinného rázu, tedy z hlediska míry zásahu do krajinného rázu.
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.
Hodnocení krajinného rázu dané oblasti
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), vymezení jednotlivých míst krajinného rázu. Obecná charakteristika slouží ke zjištění
širších krajinných souvislostí navrhovaného záměru a současně k identifikaci obecných rysů 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.
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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);
• Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru, struktuře a
vizuálním projevu následujících 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;
• 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, 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 zvláště vysokého
napětí. Táhne se od Moravské brány v široké nivě Bečvy u Přerova a východním směrem přechází
do zemědělské krajiny Kelčska. U obce Choryně vedení přechází přes široké údolí řeky Bečvy a
dostává se do členité pahorkatiny Frenštátské brázdy. Koridor vede údolím mezi Beskydy a
Veřovickou brázdou. Jižním směrem od vymezeného území se rychle zvedá nadmořská výška do
pásma vrcholů okrsku Radhošťské hornatiny. Mezi Kozlovicemi a Palkovicemi prochází trasa
vedení v údolní depresi mezi Metylovickou a Palkovickou hůrkou. V posledním úseku se dostává
koridor vedení do oblasti Frýdecko-Místecka. Jedná se o krajinu plnou kontrastů, na jedné straně
široké nivy řek Ostravice a Morávky, které se významně podílejí na krajinném rázu, na straně druhé
průmyslová krajina s antropogenními prvky a velkoplošnými objekty, které jsou lokalizovány
převážně u Nošovic.
Z hlediska geomorfologie a reliéfu krajiny lze rozdělit krajinu do dvou oblastí. Na východě v nivě
Bečvy se rozprostírá Moravská brána, která je významnou spojnicí Hornomoravského úvalu a
Ostravské pánve. Brána je ohraničena svahy Oderských vrchů na severozápadě a Podbeskydské
pahorkatiny na jihovýchodě. Bečva je nejvýraznějším přírodním činitelem, jenž se podílí na modelaci
místní krajiny. Mezi typické tvary reliéfu lze proto zařadit především tvary fluviální. Na tento podcelek
navazuje východním směrem Podbeskydská pahorkatina, kterou naopak charakterizuje velmi pestrý
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a členitý reliéf s jednotlivými vystupujícími vrchy v oblasti Nového Jičína, Příbora, Štramberka. Jedná
se o pásmo vrchovin, pahorkatin a brázd ve směru SV – JZ.
Trasa vedení od TR Prosenice po TR Nošovice náleží do dvou bioregionu. Mezi obcemi Osek nad
Bečvou až Choryně je území součástí 3.4. Hranického bioregionu. Zahrnuje západní část
geomorfologických celků Moravská brána, Podbeskydská pahorkatina. Bioregion je tvořen
pahorkatinou na měkkých sedimentech s vystupujícími kulmovými kopci. Dominuje biota 3. dubobukového stupně, při západním okraji. Převažují dubohabrové háje, s ostrůvky květnatých bučin,
bikových bučin a acidofilních doubrav. Ve flóře i fauně dochází k prolínání karpatského a
hercynského předhůří. Biota je poměrně bohatá, se zastoupením subtermofilních druhů.
Charakteristická je absence většiny horských druhů. Netypická část je tvořena širokými nivami s luhy
a olšinami. V současnosti převažuje orná půda, v lesích kromě kulturních jehličnanů je velké
zastoupení dubohabřin s fragmenty bučin.
V úseku od Jesenice až po TR Nošovice je území součástí 3.5 Podbeskydského bioregionu.
Bioregion leží na východě Moravy na hranicích se Slezskem, zabírá východní část
geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravská brána. Bioregion je tvořen vlhkou
pahorkatinou na měkkých sedimentech, z níž ostře vystupují kopce z pískovcového flyše. Převažuje
4. bukový stupeň, na jižních svazích se nachází i 3. dubovo-bukový stupeň. Území je tvořeno
mozaikou hájové bioty (smíšený karpatský a hercynský vliv) a karpatského bukového lesa, zčásti se
zde projevuje i vliv polonské podprovincie. Biota je obohacena řadou horských druhů, spravených ze
sousedních Beskyd. Na vápencích jsou malé ostrůvky méně náročné teplomilné flóry i fauny.
V současnosti převažuje orná půda, hojné jsou vlhké louky, v lesích kulturní smrčiny se zbytky bučin.
Vymezení potencionálně dotčených prostorů (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
prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny. Jeho
typické znaky jsou vnímány zblízka. V zájmovém koridoru bylo vymezeno 7 potencionálně
dotčených krajinných prostorů, jejich podrobný popis je uveden v Posouzení vlivu stavby na krajinný
ráz (viz Příloha č. 9).
Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace
Přítomnost složek a prvků přírodní povahy

Vodní toky
Vodní prvky se na krajinném rázu podílejí významně. Široké nivy Bečvy, Ostravice i Morávky jsou
dominantními prvky, které utváří modelaci reliéfu. Řeky i jejich lužní břehové porosty tvoří významné
krajinné prvky. Mezi významné vodní linie patří Strhanec, Dolnonětčický potok, Juhyně, Jičínka,
Sedlnice, Ondřejnice, Olešná.
Lesy se podílejí na krajinném rázu oblasti, ale nejsou dominantním prvkem a zásadním znakem.
Větší část přirozeného lesního krytu tvoří dubohabřiny, jejich druhová skladba i struktura je však na
převážné části území ovlivněna lesními zásahy včetně častých převodů na smrkové monokultury.
Poměrně zachovalé lužní porosty jsou soustředěny do niv větších řek Bečvy, Ostravice a Morávky,
kde zahrnují různorodé porosty od střemchových jasenin a jilmových doubrav po lipové habřiny.
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. Nejsou
dominantními prvky, jsou to plošné a bodové biotopy zvyšující druhovou biodiverzitu území.
Louky extenzivně obdělávané
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Typické pro oblast Podbeskydské pahorkatiny jsou extenzivně obhospodařované louky na úbočí
zalesněných svahů. Jsou to mezofilní ovsíkové louky a pastviny místy s druhově pestrým rostlinným
krytem. Spolu s lesními porosty a toky utváří pestrou maloplošnou mozaiku v území.
Indikátory a přítomnost území zvýšené přírodní 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 následujícím přehledu jsou podrobně charakterizovány vymezené PDoKP z hlediska přírodní
hodnoty.
PDoKP 1 – Prosenice - Sušice
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: řeka Bečva, Strhanec s břehovými porosty, zemědělské pozemky
spoluurčující: vedení zvláště vysokého napětí, vodní nádrže pískoven a mrtvá ramena
doplňující: města a obce, komunikace, železnice
Tabulka č. 26 PDoKP 1 Prosenice - Sušice
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
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 714082 Bečva - Žebračka
Lokalitu se zachovalými komplexy převážně lužních lesů o rozloze cca 288,67 ha tvoří tok řeky Bečvy od Hranic
na Moravě po severovýchodní okraj Přerova. Součástí EVL je několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec, který se
nachází mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem.
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NRBK vymezený v nivě a toku Bečvy
RBC Rybáře (zahrnuje tok a širokou nivu Bečvy, tok Libušky a vodní nádrže pískovny)
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 PDoKP trasa vedení kříží vodní toky Strhanec, Bečvu a Libušku.

PDoKP 2 Hlinsko – Radotín
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zalesněné hřbety smíšenými porosty
spoluurčující: zemědělské pozemky, obce, vedení zvn
doplňující: zaříznutá údolí s vodními toky, síť komunikací a cest s ovocnými dřevinami, solitery
stromů
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Tabulka č. 27 PDoKP 2 Hlinsko – Radotín
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
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.1.6. PP Lesy Bezuchova
Přírodní památka zahrnuje společenstva významná z hlediska evropského společenství - dubohabřiny asociace
Galio-Carpinetum, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy a extenzivní sečené louky
nížin až podhůří
A.1.7. CZ 0710007 Lesy u Bezuchova
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; extenzivní sečené louky nížin až podhůří;
dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NRB mezofilní a lesní propojující Lesy u Bezuchova s lesním komplexem Maleník
RBC Kudlov (zahrnuje lesní porosty v údolí Libušky západně od Hlinska)
RBK propojující RBC a PP Lesy Kudlov
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 vyskytují vodní toky Libuška, Šišemka a lesní porosty.

PDoKP 3 Soběchleby – Choryně
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zemědělské pozemky, město Kelč, Juhyně a její niva
spoluurčující: obce a města, vedení zvn, vodní toky
doplňující: linie komunikací a cest, lesní remízy, rybníky
Tabulka č. 28 PDoKP 3 Soběchleby - Choryně
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
charakteristiky

A.1.1
Přítomnost národního parku (NP)
A.1.2
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)
A.1.3
Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
A.1.4
Přítomnost národní přírodní památky (NPP)
A.1.5
Přítomnost přírodní rezervace (PR)
A.1.6
Přítomnost přírodní památky (PP)
A.1.7
Přítomnost EVL sítě Natura 2000
A.1.8
Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000
A.1.9
Přítomnost přírodního parku
A.1.10 Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES
A.1.11 Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
RBK U Zámrsk - Loučka
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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 PDoKP dominují vodní toky: Maleník, Dolnonětčický p., Rakovka, Kolárovický p., Juhyně a její
niva, lesní porosty, rybníky (Soběchleby).

PDoKP 4 Choryně - Jesenice
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: řeka Bečva a její niva s břehovými porosty, Obora a rybníky, silnice I. třídy
spoluurčující: obce Choryně, Lešná, Jesenice, zemědělské pozemky, kulturní dominanty (kapličky se
vzrostlými lípami), vedení zvn
doplňující: Valašské Meziříčí, louky, břehové porosty podél toků
Tabulka č. 29 PDoKP 4 Choryně - Jesenice
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
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.1.5. Přítomnost přírodní rezervace
PR Choryňský mokřad (2029)
Ochrana přírodních hodnot mokřadního ekosystému výjimečného ve středním Pobečví. Jedná se o regionálně
významné refugium mokřadních společenstev s přítomností zvláště chráněných druhů fauny a flóry. Lokalita se
nachází v nadmořské výšce 275 m n. m. v těsném sousedství Velkého Choryňského rybníka.
A.1.6. Přítomnost přírodní památky
PP Choryňská stráž (2028)
Louky s teplomilnými prvky fauny a flóry s výskytem zvláště chráněných druhů, ochrana ukázky přirozené
sukcese původního dubového lesa s jeho typickou faunou a flórou.
PP Jesenice (1519)
Unikátní odkryv spodnokřídového blokového slepence těšínskohradišťského souvrství hašského vývoje slezské
jednotky. Bloky štramberského vápence se světově známou faunou bezobratlých (korálů, mlžů, plžů, hydrozoií).
Současně se jedná o naleziště chráněných druhů živočichů – rak říční.
A.1.7. Přítomnost EVL
CZ 0710182 Choryňský mokřad
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition; bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých
půdách; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum; lokalita vážky jasnoskvrnné.
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
RBC Obora (vymezený v široké nivě Bečvy severně od obce Choryně)
RBK Drážky – Obora
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 řeka Bečva a její niva, řeka Juhyně, les Obora, Choryňské rybníky
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PDoKP 5 Hostašovice – Tichá
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zalesněné vrchy Frenštátské brázdy s loukami na úbočí vrchů
spoluurčující: obce Hostašovice, Mořkov, Veřovice, Bordovice, Frenštát p. Radhoštěm, Tichá, říčky
v zaříznutých údolí, zemědělské pozemky
doplňující: zalesněné svahy Beskyd (panoramatické vnímání krajiny), komunikace, vedení zvn
Tabulka č. 30 PDoKP 5 Hostašovice - Tichá
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
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.1.5. Přítomnost přírodní rezervace
PR Rybníky (1336)
Přirozené lesní porosty a prameniště a rašelinné louky s četnými chráněnými a mizejícími druhy rostlin.
A.1.7. Přítomnost EVL
CZ 0810035 Kojetínské vrchy
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří; bučiny asociace Asperulo-Fagetum; dubohabřiny asociace GalioCarpinetum
A.1.9. Přítomnost přírodního parku
2
Přírodní park Podbeskydí byl zřízen v roce 1994 vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín o rozloze 125 km a
jeho posláním je především zachování krajinného rázu, který je typický pro toto území, s řadou lokalit, z nichž je
možno vysledovat vývoj zemského povrchu a geologických dějin Země, ale i s mimořádnou druhovou pestrostí
živých organismů a přírodních krás. K ochraně těchto hodnot jsou nutná i určitá omezení.
A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NBK (propojuje EVL Kojetínské vrchy s RBC)
RBK 1559 Kamenarka (K149)
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 se nacházejí vodní toky především Jičínka, Lichnovský potok, řeka Lubina a její niva,
Ondřejnice, lesní porosty.

PDoKP 6 Kozlovice – Palkovice
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: zalesněné vrchy Kozlovické hory a Palkovické hůrky, obce Kozlovice a Palkovice
spoluurčující: údolí Myslíkovského a Palkovského potoka, louky, zemědělské pozemky, vedení zvn
doplňující: komunikace, kulturní charakteristiky
Tabulka č. 31 PDoKP 6 Kozlovice - Palkovice
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
charakteristiky
Přítomnost národního parku (NP)
Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)
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A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
charakteristiky

Přítomnost indikátoru
ANO

NE

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.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NBK Hukvaldy
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: Myslíkovský potok a jeho přítoky, Palkovský potok a jeho přítoky,
Olešná, Hranečník a lesní porosty.

PDoKP 7 Baška - Nošovice
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: řeka Ostravice a Morávka s širokými nivami, průmyslová aglomerace Frýdecko-Místecka.
spoluurčující: zemědělské pozemky, obce Baška, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty, Dobrá, Nošovice
doplňující: velkoplošný areál Hyundai, transformovna Nošovice a další průmyslové areály
Tabulka č. 32 PDoKP 7 Baška - Nošovice
A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
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
A1.4. Přítomnost národní přírodní památky
NPP Skalická Morávka (3375)
Zachování úseku přirozeného divočícího toku řeky Morávky ve štěrkových náplavech s charakteristickými
společenstvy a doprovodnými přirozenými lesními porosty, na které jsou vázány populace vzácných či
ohrožených druhů rostlin a živočichů.
A.1.6. Přítomnost přírodní památky
PP Niva Morávky (5795)
Zachování úseku řeky Morávky jako alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými
společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami.
A.1.7. Přítomnost EVL
EVL Řeka Ostravice CZ0813462
Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů; alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou;
lokalita vranky obecné.
EVL Niva Morávky CZ0810004
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s
židoviníkem německým; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
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A.1.10. Přítomnost prvků ÚSES
NRBK Morávka
RBC 139 Metylovická hůrka
RBK 1558 Hukvaldy – Metylovická hůrka
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 se nacházejí vodní toky a široké nivy řek Ostravice, Morávka, lužní i smíšené lesy.

Přehled znaků 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. 33 Charakteristika pro PDoKP 1 – 3 (úsek Prosenice – Choryně)
Klasifikace znaků
Identifikované hlavní znaky a
hodnoty KR
A.2.
A.2.1
A.2.2

A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A.2.9
A.2.10
A.2.11
B.2.

B2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5

Znaky a hodnoty přírodní
charakteristiky KR
Reliéf nížinný s měkkými
tvary
Reliéf pahorkatinný mírně
zvlněný se zaoblenými
hřbety
Reliéf pahorkatinný až
vrchovinný s výraznými
hřbety
Široké nivy řek „přírodního“
charakteru
Regulované řeky s břehovou
vegetací
Vodoteče v zaříznutých
údolích s břehovou vegetací
Přítomnost lesních porostů
na svazích
Přítomnost lužních lesů
Přítomnost mokřadních luk,
mokřadů a rybníků
Extenzivně využívané louky
Zemědělsky využívané
pozemky – orná půda
Znaky a hodnoty kulturní a
historické charakteristiky
KR
Přítomnost staré sídelní
oblasti, kontinuálně osídlené,
zemědělsky využívané
Dochovaná struktura krajiny
Dochované cenné
architektonické objekty
(kostely, kapličky)
Dochované objekty lidové
architektury
Kulturní dominanta

Dle
významu

Dle
cennosti

PDoKP 1 Prosenice Sušice

Dle
významu

Dle
cennosti

PDoKP 2 Hlinsko Radotín

Dle
významu

Dle
cennosti

PDoKP 3 Kelčsko

XXX

XX

0

0

0

0

0

0

XXX

XX

XX

XX

0

0

0

0

0

0

XX

XX

0

0

0

0

XXX

XX

0

0

XXX

XX

0

0

XX

XX

XX

XX

0

0

XX

XX

X

X

XX

XX

X

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

XX

XX

X

X

XXX

X

XX

XX

XXX

XX

PDoKP 1 Prosenice Sušice

PDoKP 2 Hlinsko Radotín

PDoKP 3 Kelčsko

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

X

X

XXX

XX

X

X

X

X

XXX

XX

X

X

X

X

XX

XX
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Klasifikace znaků
Identifikované hlavní znaky a
hodnoty KR
C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4

C.2.5

C.2.6

C.2.7

C.2.8

C.2.9

C.2.10
C.2.11
C.2.12
C.2.13
C.2.14
C.2.15

C.2.16

Znaky estetických hodnot
vč. harmonického měřítka
a vztahů v krajině
Zřetelné vymezení prostoru
liniovými útvary
Zřetelné vymezení prostoru
terénním horizontem
Zřetelné vymezení prostoru
okraji porostů
Vymezení prostorů více
horizonty
Charakteristické průhledy a
přítomnost míst
panoramatického vnímání
krajiny
Maloplošná struktura –
mozaika drobných ploch a
prostorů převažujícím
přírodním charakterem
Maloplošná struktura mozaika s výraznými prvky
rozptýlené zeleně v krajině
se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura
otevřených ploch a větších
porostních celků
s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie
terénu (horizonty, hrany,
údolí)
Zřetelné linie vegetačních
prvků (břehová vegetace,
aleje, doprovodná zeleň atd.)
Zřetelné linie zástavby
Přítomnost zřetelných
terénních dominant
Přítomnost zřetelných
architektonických dominant
Neobvyklý tvar nebo druh
dominanty
Velkoplošná struktura
průmyslových a
zemědělských areálů
Výrazný liniový útvar
v krajině antropogenního
typu

Dle
významu

Dle
cennosti

PDoKP 1 Prosenice Sušice

Dle
významu

Dle
cennosti

PDoKP 2 Hlinsko Radotín

Dle
významu

Dle
cennosti

PDoKP 3 Kelčsko

XX

XX

0

0

X

X

0

0

XX

X

X

X

0

0

XX

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

0

0

XX

XX

0

0

X

X

XX

XX

X

X

XX

XX

0

0

XX

XX

0

0

XX

X

XX

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

XXX

XX

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Dle
významu

Dle
cennosti

Tabulka č. 34 Charakteristika pro PDoKP 4 – 6 (Choryně - Palkovice)
Identifikované hlavní znaky a
hodnoty KR
A.2.
A.2.1

Znaky a hodnoty přírodní
charakteristiky KR
Reliéf nížinný s měkkými
tvary

Dle
významu

Dle
cennosti

PDoKP 4 Choryně Jesenice
XX
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XX

Klasifikace znaků
Dle
Dle
významu cennosti
PDoKP 5 Hostašovice –
Kozlovice
0

0

PDoKP 6 KozlovicePalkovice
0

0
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Identifikované hlavní znaky a
hodnoty KR
A.2.2

A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A.2.9
A.2.10
A.2.11
B.2.

B2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4

C.2.5

C.2.6

C.2.7

Reliéf pahorkatinný mírně
zvlněný se zaoblenými
hřbety
Reliéf pahorkatinný až
vrchovinný s výraznými
hřbety
Široké nivy řek „přírodního“
charakteru
Regulované řeky s břehovou
vegetací
Vodoteče v zaříznutých
údolích s břehovou vegetací
Přítomnost lesních porostů
na svazích
Přítomnost lužních lesů
Přítomnost mokřadních luk,
mokřadů a rybníků
Extenzivně využívané louky
Zemědělsky využívané
pozemky – orná půda
Znaky a hodnoty kulturní a
historické charakteristiky
KR
Přítomnost staré sídelní
oblasti, kontinuálně
osídlené, zemědělsky
využívané
Dochovaná struktura krajiny
Dochované cenné
architektonické objekty
(kostely, kapličky)
Dochované objekty lidové
architektury
Kulturní dominanta
Znaky estetických hodnot
vč. harmonického měřítka
a vztahů v krajině
Zřetelné vymezení prostoru
liniovými útvary
Zřetelné vymezení prostoru
terénním horizontem
Zřetelné vymezení prostoru
okraji porostů
Vymezení prostorů více
horizonty
Charakteristické průhledy a
přítomnost míst
panoramatického vnímání
krajiny
Maloplošná struktura –
mozaika drobných ploch a
prostorů převažujícím
přírodním charakterem
Maloplošná struktura mozaika s výraznými prvky
rozptýlené zeleně v krajině
se zemědělským využitím

Dle
významu

Dle
cennosti

XX

XX

0

0

0

Klasifikace znaků
Dle
Dle
významu cennosti

Dle
významu

Dle
cennosti

0

0

0

XXX

XX

XXX

XX

0

0

0

0

0

XXX

XX

0

0

X

X

X

X

XX

XX

XXX

XX

XX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XXX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

X

XXX

XX

XXX

XX

XX

X

X

X

XX

X

PDoKP 4 Choryně Jesenice

PDoKP 5 Hostašovice –
Kozlovice

PDoKP 6 KozlovicePalkovice

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

X

X

X

XX

XX

XX

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

PDoKP 4 Choryně Jesenice

PDoKP 5 Hostašovice –
Kozlovice

PDoKP 6 KozlovicePalkovice

XX

XX

0

0

X

X

XX

X

XXX

XX

XXX

XX

X

X

XXX

XX

XXX

XX

0

0

XXX

XX

XX

XX

X

X

XXX

XX

XXX

XX

0

0

XX

XX

XX

X

X

X

XXX

XX

XX

X
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Identifikované hlavní znaky a
hodnoty KR
C.2.8

C.2.9

C.2.10
C.2.11
C.2.12
C.2.13
C.2.14
C.2.15

C.2.16

Velkoplošná struktura
otevřených ploch a větších
porostních celků
s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie
terénu (horizonty, hrany,
údolí ...)
Zřetelné linie vegetačních
prvků (břehová vegetace,
aleje, doprovodná zeleň
atd.)
Zřetelné linie zástavby
Přítomnost zřetelných
terénních dominant
Přítomnost zřetelných
architektonických dominant
Neobvyklý tvar nebo druh
dominanty
Velkoplošná struktura
průmyslových a
zemědělských areálů
Výrazný liniový útvar
v krajině antropogenního
typu

Klasifikace znaků
Dle
Dle
významu cennosti

Dle
významu

Dle
cennosti

Dle
významu

Dle
cennosti

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

XXX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

0

0

X

X

X

X

X

X

XXX

XX

XX

XX

XX

XXX

XX

XX

XX

XX

0

0

XXX

XX

0

0

X

X

X

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Tabulka č. 35 Charakteristika pro PDoKP 7 Baška - Nošovice
Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR
A.2.
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.2.4
A.2.5
A.2.6
A.2.7
A.2.8
A.2.9
A.2.10
A.2.11
B.2.
B.2.1
B.2.2
B.2.3
B.2.4
B.2.5
C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Reliéf nížinný s měkkými tvary
Reliéf pahorkatinný mírně zvlněný se zaoblenými hřbety
Reliéf pahorkatinný až vrchovinný s výraznými hřbety
Široké nivy řek „přírodního“ charakteru
Regulované řeky s břehovou vegetací
Vodoteče v zaříznutých údolích s břehovou vegetací
Přítomnost lesních porostů na svazích
Přítomnost lužních lesů
Přítomnost mokřadních luk, mokřadů a rybníků
Extenzivně využívané louky
Zemědělsky využívané pozemky – orná půda
Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené, zemědělsky využívané
Dochovaná struktura krajiny
Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky)
Dochované objekty lidové architektury
Kulturní dominanta
Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a vztahů v krajině
Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary
Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem
Zřetelné vymezení prostoru okraji porostů
Vymezení prostorů více horizonty
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny
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Klasifikace znaků
Dle
Dle
významu
cennosti
PDoKP 7 Baška - Nošovice
0
0
XX
XX
0
0
XXX
XX
XX
XX
X
X
XX
XX
XXX
XX
XXX
XX
X
X
XXX
XX
PDoKP 7 Baška - Nošovice
XX
XX
XX
XX
X
X
X
X
X
X
PDoKP 7 Baška - Nošovice
XXX
XX
X
X
X
X
0
0
XX
(XX)
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C.2.6
C.2.7
C.2.8
C.2.9
C.2.10
C.2.11
C.2.12
C.2.13
C.2.14
C.2.15
C.2.16

Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím
přírodním charakterem
Maloplošná struktura - mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině
se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků
s harmonickým výrazem
Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...)
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje, doprovodná zeleň
atd.)
Zřetelné linie zástavby
Přítomnost zřetelných terénních dominant
Přítomnost zřetelných architektonických dominant
Neobvyklý tvar nebo druh dominanty
Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů
Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu

0

0

XX

XX

XXX

XX

X

X

XXX

XX

0
X
X
0
XXX
XX

0
(XX)
X
(XX)
XX
XX

C.II.7. Obyvatelstvo a hmotný majetek
Za hmotný majetek lze pokládat především pozemky, ať už ZPF, PUPFL nebo plochy jiného
charakteru, přes které trasa prochází. Podle energetického zákona bude k posuzovanému vedení
vyhrazeno ochranné pásmo s charakterem věcného břemena. Využití pozemků a činnosti
v ochranném pásmu vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná omezení. Kromě toho si
posuzovaný záměr vyžádá trvalý (stožárová místa) i dočasný zábor zemědělské půdy a pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Věcná břemena v oblasti ochranného pásma jsou zřizována pouze na
průměty vázových vodičů. Tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených
pozemků a provozovatelem vedení.
Objekty v blízkosti vedení a jejich lokalizace jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 36 Objekty v blízkosti vedení
Obj
č.

Katastrální
území

1
2
3
4
5
6
7
8

Hodslavice
Hodslavice
Hodslavice
Hodslavice
Mořkov
Mořkov
Mořkov
Mořkov

9
10
11
12

Mořkov
Mořkov
Mořkov
Mořkov

13

Mořkov

14
15
16
17

Mořkov
Veřovice
Veřovice
Veřovice

18
19

Bordovice
Bordovice

Poznámka
stožár typu „Dunaj“
Obytný zděný dům č.p. 36, střecha plech, v – 10,0 m
Obytný zděný dům č.p. 168, střech taška, v – 10,0 m
Obytný zděný dům, střecha tašky, v – 5,0 m
Zděná kůlna, střecha plech, v - 3,5 m
Zděná chata, střecha tašky, v – 10,0 m
Obytný zděný dům č.p. 209, střecha tašky, v – 6,0 m
Obytný zděný dům č.p. 437, střecha tašky, v – 5,0 m
Obytný zděný dům č.p. 375, střecha tašky, v – 11,0 m
stožár typu „Soudek“
Dřevěná chata, střech igelit, v – 4,0 m
Dřevěná chata, střech igelit, v – 5,0 m
Zděná obytná a kancelářská budova pily Mořkov, střecha tašky, v – 9,0 m
Zděná budova pily Mořkov, střecha tašky, v – 10,0 m
Skládka dřeva pily,
Zděná bouda na dřevo, střecha tašky, v – 4,0 m
Dřevěná kůlna myslivců, střecha papír, v – 5,0 m
Plechová hala, střecha plech, v – 9,0 m
Plechová hala, střecha plech, v – 10,0 m
Zděný kravín, střecha plech, v – 6,0 m
stožár typu „Dunaj“
Vyhořelá chata, jenom základ, dřevo
Nový rodinný domek, zděný, neomítnutý, střecha taška, v – 13,0 m
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Vzdálenost
od osy
vedení
cca 19,0 m
cca 17,0 m
cca 21,0 m
cca 12,0 m
cca 35,5 m
cca 16,2 m
cca 31,0 m
cca 13,0 m
cca 1,5 m
cca 9,5 m
cca 7,0 m
cca 14,0 m
0,0 m
cca 25,0 m
cca 25,0 m
cca 35 m
cca 45,0 m
cca 37,0 m
cca 31,0 m
cca 35,0 m
141

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Obj
č.

Katastrální
území

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Kozlovice
Palkovice - Myslík
Palkovice - Myslík
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice

42
42a
43
44
45
46
47
48
49
50

Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Skalice
Skalice
Skalice

Poznámka
Obytný zděný dům, č.p.276, střecha eternit, v – 10,0 m
Dřevěná roubenka, č.p. 56, střecha papír, v – 8,0 m
Obytný zděný dům č.p. 218, střecha taška, v – 9,0 m
Zděná garáž, střecha tašky, v – 6,0 m
Massa, pěstitelská pálenice, zděná budova, střecha eternit, v – 10,0 m
Turkova pekárna č.p. 5, zděný dům, střecha eternit, v – 8,0 m
Garáž, zděná, střecha tašky, v – 6,0 m
Obytný zděný dům, č.p. 96, střecha tašky, v – 13,0 m
Obytný zděný dům č.e. 012, střecha tašky, v – 9,0 m
Zděná garáž, střecha tašky, v – 5,0 m
Obytný zděný dům č.p. 310, střecha eternit, v - 9,0 m
Zděná garáž, střecha eternit, v – 3,5 m
Zděný obytný dům, střecha papír, v – 12,0 m
Dřevěná chata, střecha tašky, v – 3,5 m
Skleník bez skel, v – 2,0 m
Zděný vodojem, střecha plech, v – 4m, oploceno drátěným plotem, v - 2,0 m
Zděný vodojem, střecha plech, v – 6m, oplocený drátěným plotem v – 2,0 m
Zděná garáž, neomítnutá, střecha plech, v – 4,0 m
Zděná garáž, střecha plech, v – 7,0 m
Dřevěný přístřešek, střecha plech, v – 2,0 m
Dřevěná kůlna, střecha papír, v – 2,5 m
Zděný vodojem střecha plech, v – 6,0 m
stožáry typu „Soudek“
Zděný obytný dům, č.p. 146 střecha eternit, v – 17,0 m
Zděná garáž, střecha plech, v – 9,0 m
Zděný obytný dům, střecha plech, v – 6,5 m
Dřevěná kůlna, střecha papír, v – 8,0 m
Zděná chata, střecha plech, v – 5,0 m
Dřevěný přístřešek, střecha papír, v – 2,0 m
Skleník, v – 2,0 m
Selský zděný dům, č.p. 155, střecha plech, v – 11,0 m
Dřevěný objekt na zem. stroje, střecha plech, v – 6,0 m
Zděná kůlna na nářadí, střecha tašky, v – 5,0 m

Vzdálenost
od osy
vedení
0,0 m
cca 29,5 m
cca 13,0 m
cca 35,0 m
0,0 m
0,0 m
cca 15,0 m
cca 30,0 m
cca 6,5 m
0,0 m
cca 10,5 m
cca 33,0 m
cca 39,0 m
cca 36,0 m
cca 12,0 m
cca 33,5 m
cca 33,0 m
cca 32,0 m
cca 35,5 m
cca 33,0 m
cca 20,0 m
cca 33,0 m
cca 23,0 m
cca 17,5 m
cca 34,5 m
cca 15,5 m
cca 29,5 m
cca 21,5 m
cca 28,5 m
cca 3,0 m
cca 9,5 m
cca 8,0 m

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Záměr představuje liniovou stavbu, která se svým velkým rozsahem dotýká území Olomouckého,
Zlínského a Moravskoslezského kraje a příslušných oblastí, které jsou svým charakterem odlišné.
Hlavní údaje o stavu životního prostředí v dotčených územích jsou popsány v předchozích
kapitolách.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je podstatná skutečnost, že v maximální míře trasa vedení prochází
méně osídlenými oblastmi.
Koridor podél řešené trasy se vyznačuje velmi rozdílnými krajinnými typy, určenými především
přírodní charakteristikou a mírou urbanizace. Na řadě úseků, které jsou podrobněji specifikovány
v předchozím textu a přílohách Dokumentace, se trasa dotýká přírodovědecky hodnotných stanovišť
a lokalit. Podrobnější popis obsahují předchozí kapitoly.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a provozu
nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých a nepřímých
vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí. V daném případě přichází v úvahu zejména přímý vliv
elektromagnetického pole, ostatní v úvahu připadající nepřímé vlivy jsou vlivy hluku v důsledku
dopravního provozu.
V rámci Dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6), ve
kterém bylo hodnoceno dotčení obyvatelstva zejména z hlediska vlivu hluku způsobeným záměrem
a expozicí elektromagnetického pole.
D.I.1.1 Neionizující záření
Termínem neionizující záření (dále NIZ) se v dokumentech určených k ochraně zdraví označují
kromě vlastního elektromagnetického záření s frekvencí do 1,7.1015 Hz i statická a nízkofrekvenční
elektrická a magnetická pole (s frekvencí do 100 kHz).
Nejvyšší přípustné hodnoty (dále NPH) pro expozici osob neionizujícímu záření stanovuje Nařízení
vlády ČR č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (ve znění pozdějších předpisů;
NV č. 106/2010 Sb., ze dne 29. 03. 2010), a to pro interval frekvencí od 0 Hz (statické pole) až po
1,7.1015 Hz (krátkovlnný kraj ultrafialového záření).
Elektrická a magnetická pole mohou existovat i samostatně jako např. statická pole, která se v čase
nemění a v tomto případě ani nepřenášejí žádnou energii (nejsou zářením). Proměnná EM pole od
určité frekvence (nad 100 kHz) vytváří postupnou vlnou, která přenáší energii, aniž by k tomu
potřebovala hmotné prostředí – v tomto případě mluvíme o elektromagnetickém záření. Fyzikálně se
jedná o přenos elektromagnetické energie ve formě záření. Ve fyzikálně prázdném prostoru se
záření šíří přímočaře, rychlostí světla. V konkrétním prostředí se však může záření různě odrážet,
ohýbat nebo být pohlcováno.
D.I.1.2 Vliv neionizujícího záření na zdraví
Na obvyklé dávky přírodního EM pole či záření jsme adaptováni a k životu je většinou potřebujeme.
Určité riziko však mohou představovat uměle vytvořené zdroje EM pole a záření, u kterých k
posouzení zdravotního rizika potřebujeme znát energetickou úroveň EM pole (především tam, kde
se jedná o malou odstupovou vzdálenost od zdroje).
Zjednodušeně lze u neionizujícího záření prokázat tepelné a netepelné účinky, které mohou působit
na lidské zdraví i nepříznivě. Tepelné účinky (ohřev tkáně, způsobený absorpcí elektromagnetické
energie) jsou snadno prokazatelné a projevuje se zde kmitočtová závislost. Současně mohou
existovat i obtížněji prokazatelné netepelné účinky, které se ale také mohou projevovat nepříznivě
(např. stimulace nervové soustavy indukovaným elektrickým proudem).
Vliv neionizujícího záření na člověka je nejvíce závislý na jeho kmitočtu (frekvenci). Kmitočet nám
vlastně určuje množství energie přenášené jedním elementem (kvantem). Platí, že čím vyšší je
kmitočet záření, tím větší energie je jedním kvantem přenesena a tím mohou být případná zdravotní
rizika větší.
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Vzhledem k určitým obranným schopnostem organismu se může podílet na vlivu NIZ i časový faktor.
Závislost mechanismu účinků na kmitočtu je popsána v tabulce č. 37.
Tabulka č. 37 Účinky elektomagnetického. pole a záření v závislosti na kmitočtu
Druh pole nebo záření

Mechanismus působení

Nízkofrekvenční EM pole

Netepelné působení

Riziko poškození zdraví

Elektrické a magnetické pole

Stimulace nervové soustavy

Narušení srdečního rytmu;

- do 10 MHz

indukovaným elektrickým proudem;
okamžité působení
(středování od 1 kHz výše – 1 s)

ovlivnění funkce CNS

Vysokofrekvenční a vvf záření

Tepelné působení

Radiofrekvenční záření od 100 kHz;
mikrovlnné záření do 10 GHz;
od 10 do 300 GHz

Zrychlení neuspořádaného pohybu
molekul při absorpci záření;
prahové působení (středování po 6´)
středování se zkracuje od 6´ do 10 s

Optické záření

Netepelné i tepelné působení

IR záření (780 nm – 1 mm)
VIS záření (400 – 780 nm)
UV záření (180 – 400 nm)

Ohřívání tkáně;
fotochemické procesy;
změna struktury molekul;
bezprahové působení
(kumulativní účinek)

Přehřátí těla nebo jeho části;
popálení pokožky;

Tepelné poškození oka a kůže;
poškození sítnice;
poškození rohovky + čočky;
onemocnění pokožky

Při expozici osob EM polím s frekvencí nižší než 100 kHz se hodnotí již jen působení elektrického
indukovaného proudu na centrální nervovou soustavu. To se u nízkých frekvencí projeví nepříznivě
již při mnohem nižším proudu, než u ohřívání tkáně těla.
Navíc je potřeba vzít do úvahy i to, že u nízkofrekvenčních polí se hodnotí okamžitá expozice a o
překročení proto může rozhodnout i krátkodobé maximum proudu indukovaného v těle (např.
jediným impulsem magnetického pole). Souvisí to s charakterem zdravotního rizika – takže
elektrický proud v těle působí na nervovou soustavu prakticky bez zpoždění.
V tabulce č. 37 jsou shrnuty projevy zjištěné při různých hustotách elektrického proudu s velmi
nízkou frekvencí (z intervalu od 4 Hz do 1 kHz).
Tabulka č. 38 Projevy působení indukovaného proudu v těle člověka
2

Proudová hustota (A/m )

Projevy

< 0,001
0,001 – 0,01

nebyly zjištěny žádné projevy
nepatrné biologické projevy
dobře zjištěné jevy, vizuální efekty (magnetofosfeny), možnost
ovlivnění nervové soustavy, publikovány zprávy o snazším hojení
zlomenin
zjištěny změny v dráždivosti nervového systému; práh stimulace,
možná zdravotní rizika
možné narušení srdečního rytmu nebo arytmie; nesporná zdravotní
rizika

0,01 – 0,1
0,1 – 1
>1

D.I.1.3 Kritéria a hygienické limity pro neionizující záření
Parametry pro posuzování EM pole
Rozlišujeme vnitřní a vnější parametry EM pole.
a) Mezi vnitřní parametry EM pole, přímo související s biologickými účinky na člověka, patří:
•

velikost v těle indukované proudové hustoty J (A/m2);

•

měrný absorbovaný výkon SAR (W/kg) nebo měrná absorbovaná energie (SA; J/kg);
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•

při vyšší frekvenci hustota zářivého toku S (W/m2).

Přitom biologické účinky neionizujícího záření závisí nejen na energetické úrovni a charakteru EM
pole uvnitř organismu, ale také na biologických vlastnostech (absorpci) ozařovaného organismu
(hlava, končetiny). Zjišťování těchto vnitřních parametrů bývá v praxi dosti obtížné (řeší se většinou
výpočtem nebo teoreticky na modelech).
b) Pro vnější parametry EM pole platí, že na základě předpokládané (experimentálně ověřené)
odezvy uvnitř organismu jsou stanoveny tzv. referenční úrovně (dále RH) pro vnější parametry
EM záření. Jedná se o:
•

intenzitu elektrického pole E (kV/m);

•

magnetickou indukci B (mT);

•

popř. výkonovou hustotu S (W/m2; pro f > 10 MHz).

Tyto veličiny fyzikálně popisují EM pole i záření a lze je měřit. V praxi se používají jako základní
indikátory pro popis vnějších parametrů EM pole. Pomocí těchto indikátorů v efektivních hodnotách,
lze také kontrolovat dodržování hygienických požadavků.
Poznámka: Platí, že dodržení referenčních hodnot (RH) zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné
hodnoty (NPH), ovšem překročení RH automaticky neznamená, že jsou také překročeny NPH.

Hygienické limity - nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty
U posuzovaného záměru platí (dle NV č. 1/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů; pro nepřetržitou
expozici ostatních osob), že referenční hodnoty intenzity elektrického pole a magnetické indukce pro
ostatní osoby jsou:
•
intenzita elektrického pole 50 Hz - E = 5 kV/m;
•

magnetická indukce pole 50 Hz - B = 0,1 mT.

Poznámka: pro zaměstnance intenzita elektrického pole 50 Hz - E = 10 kV/m a magnetická indukce pole 50 Hz
- B = 0,5 mT.

Referenční úrovně intenzity elektrického pole nebo magnetické indukce mohou být překročeny,
jestliže se prokázalo vyloučení rizika z expozice EM polí a to tak, že nejsou překročeny nejvyšší
přípustné hodnoty modifikované indukované proudové hustoty pro expozici osob, jejichž
nepřekročení zaručuje dostatečnou ochranu před poškozením zdraví (viz tabulka č. 39; podle
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Tabulka č. 39 Nejvyšší přípustné hodnoty
Modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod* - nejvyšší přípustné hodnoty
frekvence f [Hz]
0 - 10

7

Zaměstnanci
-2
Jmod [A.m ]

2 ⋅ 0 ,01 a)

Ostatní osoby
-2
frekvence f [Hz]
Jmod [A.m ]
pětkrát nižší než
7
0 - 10
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 tab. č. 38 pokud je frekvence vyšší než 1 Hz.
*
Modifikovaná proudová hustota Jmod je definována jako proudová hustota, tj. proud tekoucí kolmo k rovinné ploše s
2
obsahem 100 mm 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 námi posuzovaný případ EM pole (u vodičů elektrizační soustavy o kmitočtu 50 Hz), vyplývají
NPH pro indukovanou proudovou hustotu Jmod:
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•

pro ostatní osoby: Jmod = 2,828 mA.m-2;

•

pro zaměstnance: Jmod = 14,14 mA.m-2.

Důležitou podmínkou pro provozování elektrizačních soustav je dodržení zákonem požadovaného
ochranného pásma (dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V tomto zákoně se
říká, že ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto
zařízení, určený k zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
Zároveň definuje ochranné pásmo nadzemního vedení 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.
Pro elektrizační soustavy se zvlášť vysokým napětím nad 220 kV do 400 kV včetně je to vzdálenost
20 m.
Z uvedených požadavků lze potom stanovit podmínky pro šířku ochranného pásma. Přitom platí, že
při pobytu osob v prostoru mimo stanovené ochranné pásmo se s možným vlivem EM pole na zdraví
osob již neuvažuje (zajištěná dostatečná vzdálenost od zdroje NIZ).
D.I.1.4 Odhad vlivu EM pole na zdraví u nadzemního vedení
Standardní elektrizační soustavy, zajišťující přenos elektrické energie s kmitočtem 50 Hz (nadzemní
vedení se sinusovým průběhem el. napětí), představují zdroj nízkofrekvenčního EM pole, kde
převládají nežádoucí účinky magnetického pole, které však se vzdáleností od elektrizační soustavy
exponenciálně klesají (působí pouze do vzdálenosti několika metrů v závislosti na proudovém
zatížení). Rozhodující pro možný vliv EM pole na zdraví dotčených obyvatel je dodržení podmínky
trvalého pobytu osob mimo prostor daného ochranného pásma.
K porovnání stávající situace a navrhovaného záměru, nám poslouží stanovená šířka koridoru
vedení:
a) pro stávající jednoduché vedení 400 kV je stávající šířka koridoru cca 74 m, která je tvořena
průměty vodičů jednoduchého vedení 400 kV (tj. vlastní stavbou) a jejím ochranným pásmem
šíře 25 m, které se nachází po obou stranách krajních vodičů vedení;
b) pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu Dunaj (výška
stožáru cca 46 m) vychází šířka koridoru 69,4 m v běžné trase. Šířka koridoru je dána
průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase a
zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti 20 m;
c) pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu Soudek (výška
stožáru cca 54 m) vychází šířka koridoru 58,6 m v běžné trase. Šířka koridoru je dána
průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě strany 9,3 m v běžné trase a
zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Z výše uvedeného vyplývá, že šířky koridoru vedení u obou typů stožárů se nijak významně neliší,
realizací záměru se dokonce zmenší. Tam, kde je dvojité vedení vedeno v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby (čili jsou dodrženy podmínky ochranného pásma), jsou zároveň zajištěny i
podmínky pro dostatečnou ochranu veřejného zdraví.
Významnou výjimku představují objekty nacházející se na několika místech přímo v koridoru
navrhovaného nadzemního vedení V403/803 Prosenice – Nošovice (viz tabulka č. 39). Potom pro
případný trvalý pobyt osob v prostoru ochranného pásma je pro vliv EM pole rozhodující minimální
výška fázových vodičů nad terénem.
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Výpočet minimální výšky fázových vodičů nad terénem
Obecně se tyto minimální výšky pro jednotlivá nadzemní vedení stanovují výpočtem a to tak, aby
byly dodrženy požadované NPH indukované proudové hustoty pro ostatní osoby (podle NV č.
1/2008 Sb., kde Jmod = 2,828 mA.m-2 ).
Pro výpočet minimální výšky vodičů nad zemí je přitom potřeba znát přesné vzdálenosti fázových
vodičů i zemních lan, typy fázových vodičů i zemních lan a proudové zatížení elektrizační soustavy.
Proto bylo společností ČEPS Invest provedeno posouzení vedení z hlediska požadavků Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (ve znění pozdějších předpisů).
Z tohoto posouzení plyne:
•

pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu Dunaj (výška
stožáru cca 46 m, šířka koridoru 69,4 m v běžné trase) - byla pro výšku 1,8 m nad zemí
vypočtena minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí - 11,7 m;

•

pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu Soudek (výška
stožáru cca 54 m, šířka koridoru 58,6 m v běžné trase) - byla pro výšku 1,8 m nad zemí
vypočtena minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí - 13,1 m;
• pro souběh navrhovaného dvojitého a stávajícího jednoduchého vedení 400 kV (úsek
Palkovice – Nošovice; se stožáry typu Soudek u V403 a typu Mačka u V405), při osové
vzdálenosti vedení 41,5 m - byla pro výšku 1,8 m nad zemí vypočtena minimální výška
spodních fázových vodičů nad zemí - 13,4 m;
Lze tedy předpokládat, že při dodržení těchto vypočítaných minimálních výšek spodních fázových
vodičů nad zemí, nebude na žádném místě podél navrhovaného vedení V403/803 i v souběhu
s V405 (ve výšce 1,8 m nad zemí), překročena NPH indukované proudové hustoty (podle NV
č.1/2008 Sb.) a tím zároveň budou dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví.
Nicméně u trvale obývaných objektů, přímo umístěných v koridoru uvedeného vedení V 403/803
Prosenice – Nošovice lze očekávat, že se při užívání objektů mohou vyskytovat situace, odlišné od
předpokládané výšky 1,8 m nad zemí, takže se dotčené osoby mohou dostat i významně blíže
k posuzovanému vedení. Proto pro uvedené konkrétní situace byly provedeny samostatné výpočty
k určení konkrétních minimálních výšek vedení nad zemí. Tyto vypočítané výšky, přiřazené ke
každému konkrétnímu objektu, umístěnému v koridoru vedení, jsou uvedeny v tabulce č. 40.
Tabulka č. 40 Objekty umístěné v koridoru vedení V403/803 Prosenice – Nošovice
Objekt
č.

Katastrální
území

1
2
3
4
5
6
7
8

Hodslavice
Hodslavice
Hodslavice
Hodslavice
Mořkov
Mořkov
Mořkov
Mořkov

9
10

Mořkov
Mořkov

11

Mořkov

12
13

Mořkov
Mořkov

Poznámka

stožár typu „Dunaj“
obytný, zděný dům č.p. 36, střecha plech, v – 10,0 m
obytný, zděný dům č.p. 168, střech taška, v – 10,0 m
zděný domek, střecha tašky, v – 5,0 m
zděná kůlna, střecha plech, v - 3,5 m
zděná chata, střecha tašky, v – 10,0 m
obytný dům č.p. 209, střecha tašky
obytný dům č.p. 437, střecha tašky
obytný dům č.p. 375, střecha tašky, v – 11,0 m
stožár typu „Soudek“
dřevěná chata, střech igelit, v – 4,0 m
dřevěná chata, střech igelit, v – 5,0 m
zděná budova pily, obytná a kancelářská část Mořkov, střecha
tašky, v – 9,0 m
zděná budova pily Mořkov, střecha tašky, v – 10,0 m
skládka dřeva pily,
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Přibližná
vzdálenost
od osy
vedení

Výpočet
minimální
výšky
vedení
nad zemí

19,0 m
17,0 m
21,0 m
12,0 m
35,5 m
16,0 m
31,0 m
13,0 m

18,8 m
20,2 m
11,9 m
15,9 m
11,7 m
16.6 m
11,7 m
22,8 m

1,5 m
9,5 m

17,5 m
18,5 m

7,0 m

22,5 m

14 m
0,0 m

23,1 m
17,5 m
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Objekt
č.

Katastrální
území

14
15
16
17

Mořkov
Veřovice
Veřovice
Veřovice

18

Bordovice

19

Bordovice

20
21
22
23

Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.

24

Tichá

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Kozlovice
Palkovice Myslík
Palkovice Myslík

34
35
36

Palkovice

37
38
39
40
41

Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice

42
42a
43
44
45
46
47
48
49
50

Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Skalice
Skalice
Skalice

Poznámka

zděná bouda na dřevo, střecha tašky, v – 4,0 m
dřevěná kůlna myslivců, střecha papír, v – 5,0 m
plechová hala, střecha plech, v – 9,0 m
plechová hala, střecha plech, v – 10,0 m
zděný kravín, střecha plech, v – 6,0 m
stožár typu „Dunaj“
vyhořelá chata, jenom základ, dřevo
nový rodinný domek, zděný, neomítnutý, střecha taška, v –
13,0 m
zděný domek, č.p. 276, střecha eternit, v – 10,0 m
dřevěná roubenka, č.p. 56, střecha papír, v – 8,0 m
obytný, zděný dům č.p. 218, střecha taška, v – 9,0 m
zděná garáž, střecha tašky, v – 6,0 m
Massa, pěstitelská pálenice, zděná budova, střecha eternit, v
– 10,0 m
Turkova pekárna č. 5, zděný dům, střecha eternit, v – 8,0 m
garáž, zděná, střecha tašky, v – 6,0 m
obytný, zděný dům, střecha tašky, v – 13,0 m
obytný zděný dům č. 012, střecha tašky, v – 9,0 m
zděná garáž, střecha tašky, v – 5 m
obytný, zděný dům č. 310, střecha eternit, v- 9,0 m
zděná garáž, střecha eternit, v – 3,5 m
zděný, obytný dům, střecha papír, v – 12 m
dřevěná chata, střecha tašky, v – 3,5 m
skleník bez skel, v – 2,0 m
zděný vodojem, střecha plech, v – 4,0 m, oploceno drátěným
plotem, v- 2,0 m
zděný vodojem, střecha plech, v – 6,0 m, oplocený drátěným
plotem v – 2m
zděná garáž, střecha plech, v – 4,0 m
zděná garáž, střecha plech, v – 7,0 m
dřevěný přístřešek, střecha plech, v – 2,0 m
dřevěná kůlna, střecha papír, v – 2,5 m
zděný vodojem střecha plech, v – 6,0 m
stožár typu „Soudek“
zděný, obytný dům, střecha eternit, v – 17,0 m
zděná garáž, střecha plech, v – 9,0 m
zděný obyt. domek, střecha plech, v – 6,5 m
dřevěná kůlna, střecha papír, v – 8,0 m
zděná chata, střecha plech, v – 5,0 m
dřevěný přístřešek, střecha papír, v – 2,0 m
skleník, v – 2,0 m
selský, zděný dům, střecha plech, v – 11,0 m
dřevěný objekt na zemědělské stroje, střecha plech, v – 6,0 m
zděná kůlna na nářadí, střecha tašky, v – 5,0 m

Přibližná
vzdálenost
od osy
vedení

Výpočet
minimální
výšky
vedení
nad zemí

25,0 m
25,0 m
35,0 m
45,0 m
37,0 m

13,1 m
13,1 m
13,1 m
13,1 m

31,0 m

11,7 m

35,0 m

13,4 m

0,0 m
29,5 m
13,0 m
35,0 m

24,0 m
11,7 m
22,4 m
11,7 m

0,0 m

24,0 m

0,0 m
15,0 m
30,0 m
6,5 m
0,0 m
10,5 m
33,0 m
39,0 m
36,0 m

22,0 m
18,8 m
14,8 m
23,0 m
19,0 m
23,0 m
11,7 m
13,8 m
11,7 m

12,0 m

11,7 m

33,5 m

11,7 m

33,0 m

11,7 m

32,0 m
35,5 m
33,0 m
20,0 m
33,0 m

11,7 m
11,7 m
11,7 m
12,1 m
11,7 m

23,0 m
34,5 m
17,5 m
15,5 m
29,5 m
21,5 m
28,5 m
3,0 m
9,5 m
8,5 m

22,5 m
13,1 m
17,0 m
19,7 m
13,1 m
13,1 m
13,1 m
24,5 m
19,5 m
18,5 m

D.I.1.5 Charakteristika zdravotního rizika u neionizujícího záření
Obecně je každé nadzemní vedení pro přenos elektrické energie konstruováno tak, aby ve všech
veřejně přístupných prostorech (v jakémkoli místě možného pohybu ostatních osob) byly dodrženy
NPH pro expozici osob neionizujícím zářením (podle NV č.1/2008 Sb. ve znění pozdějších
předpisů).
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V porovnání se stávající situací realizací záměru nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika
neionizujícím zářením.
D.I.1.6 Zhodnocení účinků neionizujícího záření u nadzemního vedení
K zajištění ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření plně postačuje dodržení
odstupové vzdálenosti daného nadzemního vedení od místa možného pobytu osob. Požadovaná
dostatečná vzdálenost nadzemního vedení je potom zajištěna vytýčením stanovených ochranných
pásem (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K případnému pobytu osob
přímo v prostoru ochranného pásma lze konstatovat, že standardní stavby nadzemních vedení pro
přenos elektrické energie jsou řešeny tak, aby minimální výška fázových vodičů nadzemního vedení
nad terénem splňovala podmínku pro dodržení NPH expozice osob neionizujícím zářením (podle NV
č.1/2008 Sb.) v jakémkoli místě možného pobytu ostatních osob.
V posuzovaném případě, u záměru zdvojení stávajícího nadzemního vedení 400 kV, (se stožáry
typu Dunaj a Soudek) na trase Prosenice – Nošovice o celkové délce cca 80 km, včetně souběhu
s vedením V405 (mezi Palkovicemi a Nošovicemi cca 14 km) lze konstatovat, že stávající šířka
koridoru jednoduchého vedení 400 kV (74 m v běžné trase), se zúží na šířku koridoru u dvojitého
vedení 400 kV:
• se stožáry typu Dunaj na 69,4 m v běžné trase a požadovaná minimální výška fázových
vodičů je 11,7 m nad terénem;
• se stožáry typu Soudek na 58.6 m v běžné trase a požadovaná minimální výška fázových
vodičů je 13,1 m nad terénem;
• při souběhu s vedením V405 (typ Mačka; a osové vzdálenosti vedení 41,5 m) je požadovaná
minimální výška fázových vodičů 13,4 m nad terénem;
• kromě toho je u objektů umístěných v koridoru vedení požadovaná odlišná minimální výška
fázových vodičů – nejvyšší je 24,5 m nad terénem (zděný obytný dům v obci Skalice).
U posuzovaného záměru dochází k možnému trvalému pobytu osob v koridoru vedení pouze
v několika málo místech uvedených v tabulce č. 40. Celkově se jedná o možný pobyt několika
desítek osob v pásmu vlivu EM pole (podle normy ČSN 33 2040), ale ani zde přitom nejde o
překročení hygienického limitu (NPH expozice osob podle NV č. 1/2008 Sb.), protože se zde
správně navrhuje odpovídající navýšení minimální výšky vedení nad terénem.
Při dodržení podmínek minimální výšky fázových vodičů nad terénem (především u objektů
umístěných v koridoru vedení) lze konstatovat, že tím budou zároveň dodrženy podmínky pro
ochranu veřejného zdraví a realizací záměru nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika
neionizujícím zářením.
D.I.1.7 Hluk
Hlukem se rozumí každý nechtěný nebo obtěžující zvuk, který může mít škodlivé účinky pro lidské
zdraví. Hluk je tedy fyzikální faktor, který může na člověka působit nepříznivě. Do jisté míry lze
považovat hluk za bezprahově působící noxu a pro zdravotní hodnocení hluku rozlišujeme jeho:
• hladinu, projevující se jako hlasitost zvuku;
• frekvenci, projevující se jako výška zvuku;
• časový průběh hlukové události, její trvání.
Vnímání hluku je subjektivní pocit, který se může lišit s vysokou mírou individuální variability,
nicméně je možné stanovit teoretickou fyzikální míru přípustné hlukové expozice. Pro působení
hluku v subjektivní sféře byly zavedeny pojmy pro charakterizaci účinků na člověka. Jsou to:
• rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, duševní prací, řečovou
komunikací apod.);
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•

rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající působením hluku a prožívaný negativně hlukem
postiženým člověkem nebo skupinou;
• hlučnost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním prostředí;
• obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí, případně
skupinových či osobních práv.
Působení hluku se posuzuje většinou z hlediska obtěžování lidí ztížením komunikace řečí, případně
noční hluk jako rušení spánku. Přitom u každého člověka existuje rozdílný stupeň tolerance
k rušivému účinku hluku. V normální populaci je 10 – 20% vysoce citlivých osob a prakticky stejné
procento velmi tolerantních osob. Pro zbývajících 60 – 80% populace platí kontinuální závislost míry
obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Zdravotní rizika z expozice hluku v tomto případě posuzujeme pro dvě odlišné situace. Je to v prvé
řadě posouzení závažnosti hluku spojeného s vlastním provozem přenosové soustavy. Tento hluk
bude dlouhodobě působící a je celodenní a prakticky stejný v denní i noční době. Pro zdravotní
rizika z jeho expozice jsou zde uplatňována přísnější kritéria a to zejména pro jeho noční působení.
Mimo tuto dlouhodobě působící hlukovou zátěž však bude při realizaci záměru vznikat i hluková
zátěž ze stavební činnosti, která bude s postupující stavbou nabývat proměnných charakteristik. Její
maximální hodnoty budou ohraničeny na dobu vlastní výstavby příslušné části stavby elektrického
vedení. V případě stavební činnosti však jde o hluk časově omezený pouze na denní dobu, pro nějž
v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, však
také existuje příslušné legislativní omezení.
D.I.1.8 Nepříznivé účinky hluku na zdraví
Za prokázané nepříznivé účinky hluku, jsou v současnosti považována specifická poškození
sluchového aparátu (při ekvivalentní hladině hluku > 70 dB, případně dlouhé době trvání hlukové
zátěže i s nižší intenzitou, majoritně v pracovním prostředí).
Za nespecifické účinky je pak považován vliv hluku při nižších intenzitách, projevující se rušením
spánku s přímým vlivem na kardiovaskulární systém, zhoršení osvojování řeči u dětí a omezeně
kromě vlivu na některé fyziologické funkce, i vliv na mentální zdraví a výkonnost člověka. Tyto
aspekty jsou spojovány s dlouhodobým trváním hlukové zátěže v životním prostředí exponované
osoby. Navíc může působení hluku i v průběhu dne vyvolávat celou řadu negativních emočních
stavů, k nimž patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity
beznaděje nebo vyčerpání. Tyto pocity se násobí jsou-li si exponované osoby vědomy, že hlukové
události nejsou schopni předvídat nebo cíleně ovlivnit (expozice dopravním nebo leteckým hlukem).
Při charakterizaci účinků hluku na zdraví se vychází z prahových hodnot hlukové zátěže, pro které
jsou prokázané nepříznivé zdravotní účinky. Pro denní dobu jsou znázorněny v níže uvedené
tabulce č. 41, pro noční dobu jsou v tabulce č. 42.
Data vycházejí z výsledků starších epidemiologických studií pro průměrnou českou populaci. S
ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku uvedené výše, je však
možné předpokládat manifestaci těchto účinků u cca 10 – 20 % podílu citlivější části populace i při
hladinách hluku o jedno či dvě pásma nižších. Uvedené nepříznivé účinky hlukové expozice se
projevují v případě dlouhodobé stálé expozice.
Tabulka č. 41 Prahové hodnoty účinků hluku pro denní dobu (LAeq, 6-22 h) (WHO)
Nepříznivý účinek

[dB(A)]
< 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70+

Sluchové postižení
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řeči
Silné obtěžování
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

150

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

[dB(A)]
< 50

Nepříznivý účinek

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70+

Mírné obtěžování

Tabulka č. 42 Prahové hodnoty účinků hluku pro noční dobu (LAeq, 22-6 h) (WHO 2007)
Nepříznivý účinek

[dB(A)]
35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65+

Psychické poruchy
Hypertenze a IM
Horší kvalita spánku subjektivní hodnocení
Zvýšené užívání sedativ

Základním kritériem pro kvantifikaci hluku v životním prostředí je hladina akustického tlaku. Jeho
průměrná hodnota naměřená za definovanou dobu se vyjadřuje jako ekvivalentní hladina
akustického tlaku LAeq,T [dB]. Legislativně definovaná přípustnost hlukové zátěže je v ČR určována
hygienickými limity uvedenými v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací. Toto nařízení stanovuje maximální přípustné ekvivalentní hladiny akustického
tlaku pro denní dobu naměřenou nebo vypočtenou pro dobu osmi souvisejících a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin, pro dobu noční potom pro jednu nejhlučnější hodinu v období 22 06 hodin. Nařízení definuje postup a místo měření jako chráněné vnitřní prostředí staveb (ChVPS),
pro něž je pro hluk pronikající vzduchem zvenčí stanoven hygienický limit jako součet nejvyšší
přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeq = 40 [dB] a korekce přihlížející ke druhu chráněného
prostoru v denní či noční době. Legislativní metodika je však založena na měření před fasádou
exponovaného objektu, tedy pro chráněné vnější prostředí. V takto definovaných chráněných
venkovních prostorech staveb (dále CHVePS) je limitní hodnotou nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku LAeq = 50 dB. I tuto limitní hodnotu lze podle platné legislativy korigovat a to jak podle
typů chráněného venkovního prostoru, tak i pro různé druhy hlukové zátěže.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb limit snižuje o 10 dB a nabývá tedy
hodnotu LAeq,N = 40 [dB] s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije
poloviční korekce pouze 5 dB.
Tyto korekce zohledňují zejména způsoby využití posuzovaných budov a technické možnosti jejich
ochrany před hlukem, ale v zásadně to jsou také hodnoty, které by neměly výrazně poškozovat
zdraví exponované populace.
Pro objektivní zhodnocení míry zdravotního poškození však nelze uplatňovat pouze takto platnou
legislativou definované limitní hodnoty, ale musíme zjistit skutečnou expoziční zátěž dotčené skupiny
obyvatel a kvantifikovat míru potenciálního zdravotního rizika této hlukové expozice. Zejména
v případech dlouhodobé hlukové expozice dopravním hlukem (někdy vyjadřované jako expozice tzv.
staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích) se již hodnoty přípustné touto
legislativou často nalézají v oblastech, pro něž jsou známy a předpokládány značné zdravotní vlivy
na exponovanou populaci. Pro kvantitativní posouzení možných zdravotních účinků hlukové
expozice byly odvozeny vztahy a kritéria, dovolující tuto expozici vyhodnotit vzhledem k počtu
exponovaných osob.
D.I.1.9 Kritéria pro posouzení zdravotních účinků hluku
Základním kvantitativním kritériem pro hodnocení zdravotních účinků expozice hluku (využívaným
při výpočtech hlukových map podle vyhlášky č. 523/2006 Sb.), je hlukový ukazatel vyjádřený
deskriptorem pro den-večer-noc (LDVN), určující celodenní obtěžování hlukem. Tento deskriptor je
definován vztahem:
LDVN = 10 . log 1/24 (12. 10 Ld/10 + 4. 10 (Lv+5)/10 + 8. 10 (Ln+10)/10)
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Hlukový ukazatel LDVN je tedy používán pro odhad míry rizika obtěžovaných osob v exponované
populaci při dlouhodobém celodenním působení hluku (takže pro odhad například rizika ze stavební
činnost není příliš vhodný). Riziko obtěžování však považujeme (s určitou výhradou k silnému
obtěžování, které můžeme také kvantifikovat) spíše pouze za snížení komfortu takto hlukem
exponované populace s tím, že definování zdravotního rizika je v tomto případě velice obtížné
kvantifikovat.
Vzhledem k současné praxi v měření hlukových expozic daného dnešními požadavky NV č.
272/2011 Sb., se musíme spokojit s charakterizováním zdravotního rizika hlukem exponovaných
obyvatel pomocí hlukového ukazatele pro den-noc LDN (podle AN 15/4 verze 2), který je definován
vztahem:
LDN = 10 . log 1/24 (16. 10 Ld/10 + 8. 10 (Ln+10)/10)
Pro výpočet expozice hlukem ze stavební činnosti pak používáme vzorec ve tvaru:
LA(s) = LA(T) + 10 . log (249 + t1)/ t1
Pro dobu trvání hlukové expozice ze stavební činnost t1 a LA(T) je příslušný hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.
Nejvýznamnější pro hodnocení závažnosti možného poškození zdraví je však expozice nočním
hlukem. Ke kvantifikaci této hlukové expozice využíváme hlukový deskriptor LN jež je svázán s mírou
rizika rušení spánku, které může zapříčiňovat celou řadu specifických onemocnění, jejichž
počátečním spouštěcím mechanismem je stres. Příslušný vzorec pro výpočet (kvantifikace) hlukové
expozice v noci je dán vztahem:
LN = LAeq(8h)
kde LAeq(8h) je průměrná hladina akustického tlaku měřená na venkovní fasádě domu v nočních 8mi
hodinách hlukové expozice.
Zásadním problémem je ovšem správné určení vztahu dávka (zde hluková expozice) - zdravotní
účinek. Existují různé principy realizace tohoto vztahu, pro hlukovou expozici vycházející obvykle ze
statistického hodnocení velkých populačních souborů. V ČR jsou používány vztahy vyhodnocené ze
studií evropské populace.
Pro vyjádření míry obtěžování hlukem exponovaných osob ze stacionárního zdroje lze podle tohoto
principu použít údaje pro vztah mezi intenzitou hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy a podílem
jimi obtěžovaných osob, které jsou uvedeny v publikaci WHO „Guidelines for community noise,
Ženeva“, 1999, vyjádřené pomocí hlukového deskriptoru Lden charakterizujícího dlouhodobou
celodenní hlukovou zátěž.
Tyto vztahy vychází z původní dánské práce The Genlyd Noise Annoyance Model, DELTA (Danish
Electronics, Light & Acoustics), v níž byly vztahy mezi dávkou a zdravotní odpovědí (ve formě
obtěžování, ale v tomto případě i rušení spánku) modelovány pomocí následující logistické funkce
% XA = 100/ 1 + e-s(Lden – f)
Koeficienty s a f byly v této práci stanoveny pro různé zdroje hluku (hluk ze silniční, železniční a
letecké dopravy, hluk ze stacionárních zdrojů, noční hluk).
Pro hluk ze stacionárních zdrojů můžeme pomocí zvolených koeficientů vyjádřit závislost procenta
hlukem obtěžovaných osob v závislosti na hladině komunálního hluku vyjádřené pomocí měřitelného
hlukového deskriptoru Lden. Tyto závislosti pro jeden typ hlukové expozice (stacionární zdroj) jsou
uvedeny na obrázku 49. Těmto vztahy je možno kvantifikovat podíl různým stupněm hlukem
obtěžované exponované populace.

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

152

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Obrázek č. 49 Vztah mezi intenzitou hluku a podílem obtěžovaných exponovaných osob
Ostatní provozovny
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kde

% LA – procento mírně obtěžované populace;
% A – procento středně obtěžované populace;
% HA - procento výrazně obtěžované populace.

Podobnými křivkami můžeme vyjádřit také závislost podílu ve spánku rušených hlukem
exponovaných osob na hodnotě nočního hluku. Pro jejich konstrukci vycházíme z následujícího
vztahu
HSD(%) = 20,8-1,05 . LN+0,01486 . LN2
pro podíl osob s vysoce rušeným spánkem. Stejným principem můžeme odvodit vztah mezi
hlukovou intenzitou nočního hluku a podílem středně nebo lehce ve spánku rušených exponovaných
osob.
S využitím závěrů evropských epidemiologických a experimentálních studií, můžeme vztah mezi
dlouhodobou expozicí nočnímu hluku LN a jeho vlivem na zdraví shrnout následovně.
Do úrovně 30 dB nejsou obvykle pozorovány žádné účinky na spánek, kromě mírného nárůstu v
četnosti pohybů těla během spánku. Doposud také neexistuje dostatek důkazů, že biologické účinky
pozorované na úrovni pod 40 dB LN jsou zdraví škodlivé. Nicméně na úrovni nad 40 dB LN jsou již
pozorovány nepříznivé zdravotní účinky, jako je individuální pocit poruch spánku, nespavost,
eventuálně spojená se zvýšeným používání léků proti nespavosti a sedativ.
Proto hodnota LN 40 dB je považována na nejnižší hodnotu pozorovaného nepříznivého zdravotního
účinku (LOAEL) pro noční hluk. Avšak teprve expozice větší než 55 dB jsou již spojovány
s prokazatelnými kardiovaskulární účinky na zdraví exponované populace. U nich je navíc velmi
pravděpodobné, že jsou již v podstatě nezávislé i na povaze/zdroji hluku.
Je tedy zřejmé, že zdravotní riziko expozice nočním venkovním hlukem LN v pásmu mezi 40 a 55
dB, záleží na individuálních okolnostech každé takovéto expozice a teprve hluková expozice nočním
hlukem větším než 55 dB způsobuje zdravotní obtíže.
D.I.1.10 Hluk ze stavební činnosti
Pro posuzovaný záměr V403 Prosenice - Nošovice, Zdvojení stávajícího vedení 400 kV, byla
vypracovaná akustická studie (viz Příloha č. 4), která obsahuje výpočty bezpečných pásem odstupu
pro vybrané expoziční body, tj. objekty nacházející se v blízkosti demontážních prací a posléze
výstavby nového vedení. Na základě výpočtů byla pro každou etapu stavby vypočtena tzv.
„bezpečná vzdálenost“.
Pro posouzení zdravotních rizik hluku ze stavební činnosti byly do modelového výpočtu vloženy
všechny uvažované zdroje hluku.
Pro posouzení relevance humánního zdravotního rizika v exponovaném objektu potřebujeme znát i
konkrétní hodnoty hlukové expozice v tom kterém objektu. Zpracovatelem hlukové studie byl kromě
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výpočtu „bezpečné vzdálenosti“ k dodržení limitního ukazatele pro přípustný stavební hluk 65 dB,
proveden dodatečný výpočet hlukových pásem pro nejhlučnější typy prací při demontáži a výstavbě
stožárů vedení. Výpočty byly provedeny pro tři nejvíce stavebním hlukem exponované objekty,
jejichž expozice by mohla být zdravotně významná. Jedná se o objekty:
• Mořkov čp. 209 – vzdálenost od stávajícího stožáru cca 70 m
• Lichnov čp. 276 – vzdálenost od stávajícího stožáru cca 40 m
• Skalice čp. 155 – vzdálenost od stávajícího stožáru cca 60 m
Hodnoty výpočtem modelovaných hlukových expozic jsou uvedeny v následující tabulce č. 43. Tyto
hodnoty byly vypočteny pro rozhodující hlukové expozice z činností při demolici stávajícího a
výstavby nového vedení.
Tabulka č. 43 Modelované hodnoty pro hlukově nejvýznamnější fáze realizace záměru
RB
č.
1
2
3

Lokalita*

Mořkov čp. 209
Lichnov čp. 276
Skalice čp. 155

Demontáž
stávajících
základů

Výkopy základů a
betonáž patek pro
nové vedení
L Aq,T (dB)

Průměrná
expoziční
hodnota**

59,7
62,7
61,4

52,9
58,0
54,0

57,1
59,9
58,8

* vždy nejvíce exponovaný objekt v dané lokalitě
** expoziční hodnota pro všechny činnosti v lokalitě – cca 52 pracovních hodin demontáže a 72 hodin zemní práce,
montáž stožárů a tažení vodičů nového vedení

Charakteristická hluková zátěž ze stavební činnosti (demolice základů stávajícího vedení zvn je
uvedena na následujícím obrázku č. 50.
Obrázek č. 50 Hladiny akustického tlaku A v lokalitě objektu Mořkov čp. 209 – demontáž základů

Lze konstatovat, že žádný z exponovaných objektů neleží blíže, než je vypočtená bezpečná
vzdálenost pro tyto aktivity. Pro obytnou zástavbu podél trasy nadzemního vedení není tedy
současně platný hygienický limit pro stavební činnost překračován.
Skutečná hladina hlukové expozice pro hlukově nejvýznamnější fáze demontáže stávajícího a
výstavby nového vedení dosahuje pro krátkou dobu několika dnů u nejvíce exponovaných objektů
(viz tabulka č. 43) hodnot překračujících 55 dB, v případě objektů Lichnov 276 a Skalice 155 (jako
objektů ve variantní úpravě trasy vedení) hodnot překračujících hranici 60 dB. Doba překročení této
hranice je ovšem velice krátká.
Toto překročení již může být spojováno se zhoršenou komunikací řeči, mírným a pro citlivou
populaci silným obtěžováním. Je proto doporučitelné (i přes relativní krátkou dobu této expozice)
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předejít těmto pocitům dotčených obyvatel vhodnou informací před vlastním zahájením těchto prací
v dané lokalitě.
D.I.1.11 Odhad hladiny hluku u nadzemního vedení
Vlastní přenos elektrické energie nadzemním vedením není primárně zdrojem hluku ani vibrací.
Nicméně nadzemní vedení mohou být vystavena proudění vzduchu, a tak mohou generovat hluk
aerodynamického charakteru, jehož intenzita však není příliš významná (zvláště vzhledem
k umístění vedení převážně mimo obydlenou zástavbu). Dalším doprovodným jevem při provozu
nadzemních vedení je hluk koróny a sršení (stav pozorovatelný jen za extrémních klimatických
podmínek).
V Hlukové studii (viz Příloha č. 4) bylo provedeno podrobné a pro hodnocení potenciálního
zdravotního rizika velice významné měření současného stavu ve všech šesti potenciálně nejvíce
hlukem exponovaných lokalitách. Ve dvou lokalitách (Skalice a Lichnov) je variantně navržena
změna stávající trasy vedení – tyto změny jsou zahrnuty v modelaci výhledového stavu.
Závěry hodnocení hlukové expozice
•

Vzhledem k tomu, že v převažujícím počtu referenčních bodů, a tedy i lokalit, je významným,
často určujícím dějem, hluk pozadí, je i pro výpočet zdravotního rizika v těchto referenčních
bodech rozhodující tato hodnoty hlukového deskriptoru charakterizujícího hluk pozadí
v lokalitě.
• Rozdíl ve hlukových expozicích mezi denní a noční dobou, až na nečetné výjimky dané
náhlou změnou klimatických podmínek (teplota, vlhkost vzduchu) velice nízký. Je to dáno
povahou stálosti hlukové expozice tohoto hlukového zdroje (obvykle je rozdíl menší než 2
dB, což je také akceptovatelná mez nejistoty hlukového měření) a je tedy přípustné
považovat vypočtené hlukové hodnoty za hodnoty celodenní. Tento předpoklad je
akceptován i ve studii hodnocení zdravotních rizik.
• Pro celou řadu RB platí, že rozdíl mezi hodnotou hlukového deskriptoru LAeq pro stávající
stav a skutečnost po realizaci se pohybuje v hodnotách do 3 dB, což je hodnota, při které
lidské ucho jen velmi obtížně rozeznává dva rozdílně hlukové zdroje.
• V hlukové studii nebyla ve zdroji hluku z vedení zvn prokázána tónová složka hluku
v žádném z provedených měření. Hodnocení zdravotních rizik tedy k této eventualitě
nepřihlíží.
Realizací záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice budou všechny
hygienické limity hluku s vysokou rezervou dodrženy a to ve všech nejbližších místech chráněného
venkovního prostoru staveb (CHVePS).
Hodnotami hluku překračujícími LAeq,24h = 30 dB budou exponováni obyvatelé pouze v lokalitě
Lichnov u Nového Jičína, kde jde o obytný objekt čp. 276, který je z hlediska hlukového zatížení
nejohroženější (vedení prochází přímo nad objektem, nejbližší stožár je vzdálen pouze cca 45 m).
Pro tuto lokalitu byla vypočtena budoucí hluková expozice v hodnotě 34 dB. I tato hodnota je však
vyšší než je současný stav měřeného pozadí a modelovaný současný stav pouze o 3 dB.
I přes to, že modelované hodnoty splňují požadavky platného hygienického limitu pro hlukovou
expozici daného Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., je dále vyhodnocena míra případného obtěžování
či rušení spánku touto, hygienické limity splňující, hlukovou expozicí.
D.I.1.12 Charakteristika účinků hluku výstavby a provozu dvojitého vedení 400kV
Ze závěrů akustické studie vyplývá, že lze očekávat, že hladina hluku při provozu nadzemního
dvojitého vedení 400 kV podél posuzované trasy v chráněném venkovním prostoru staveb nebude
až na výjimky rozlišitelná od hlukového pozadí. Tento stav bude reálný zejména v denní době.
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Vnímatelným však bude hluk vznikající při stavební činnosti (dopravní mechanizmy a stavební stroje
při demolici a výstavbě nadzemního vedení), Tato činnost však bude jen krátkodobá a pouze
v průběhu dne (nebude tedy způsobovat žádné rušení spánku).
V této kapitole provedeme kvantifikaci případných zdravotních rizik obou hlukových expozic. Pro
denní dobu je to odhad podílu hlukem obtěžovaných osob vlivem hlukové expozice stavebním
hlukem, přičemž z posouzení naměřených hodnot denního hluku předpokládáme, že výraznější
složkou denního hluku je v těchto lokalitách hluk přírodního nebo antropogenního pozadí. Pro noční
expozici můžeme kvantifikovat podíl ve spánku rušených osob vlivem provozu soustavy zvn.
Odhad obtěžovaných osob po dobu demontáže a výstavby vedení
Nejdříve provedeme odhad potenciálně stavebním hlukem exponovaných objektů, což podle
výsledků hlukové studie jsou některé objekty ve třech obcích, uvedených v tabulce č. 44. To jsou
také části obcí nalézající se nejblíže trasy vedení.
Tabulka č. 44 Odhad podílu silně a lehce hlukem obtěžovaných osob při realizaci záměru
RB
č.
1
2
3

Lokalita*
Mořkov čp. 209
Lichnov čp. 276
Skalice čp. 155

LD (dB)**

HA
%

LA
%

Počet dalších
objektů s LAeq
> 50dB***

57,1
59,9
58,8

4,3
6,0
5,2

23,5
30,3
27,4

3
2
3

* vždy nejvíce exponovaný objekt v dané lokalitě
** průměrná denní hluková expozice po dobu demontáže vedení a výstavby nového vedení
*** odhad počtů exponovaných objektů v lokalitách s LAeq(14h) > 50 dB. Pro tyto hodnoty LAeq platí %LA = 20%, % HA <
5%

V tabulce č. 44 jsou vypočteny průměrné hlukové expozice LD pomocí vztahu uvedeného výše a s
použitím hodnot vypočítaných pro nejvíce exponovaný objekt definovaný v hlukové studii pro
expozici stavebního hluku s použitím průměrných expozičních údajů uvedených v tabulce č. 43. Ve
sloupcích %HA a %LA je potom vyjádřen podíl silně, respektive slabě hlukem obtěžovaných osob
příslušných k tomuto nejvíce exponovanému objektu. V posledním sloupci tabulky je pak uveden
odhad počtu dalších objektů v dané lokalitě, jejichž denní expozice stavebním hlukem by mohla být
vyšší než 50 dB, čemuž odpovídá podíl 20% lehce stavebním hlukem obtěžovaných osob a méně
než 5% těžce hlukem obtěžovaných osob.
Situace je z pohledu expozice podobná ve všech třech nejvíce exponovaných objektech v těchto
lokalitách, ve kterých je cca 25 – 30 % lehce a kolem 5% těžce hlukem obtěžovaných osob. V těchto
stavebně exponovaných lokalitách jsou hlukem LD > 50 dB exponováni i obyvatelé v dalších 2-3
obývaných domcích/objektech. V dalších lokalitách nejsou stavby umístěny v takové vzdálenosti od
polohy příslušného stožáru, která by indikovala potenciální riziko hlukové expozice stavebním
hlukem.
Budeme-li předpokládat, že v každém exponovaném objektu trvale žijí 2-4 lidé, můžeme dovodit, že
v celém rozsahu stavby bude exponováno stavebním hlukem o intenzitě nejméně 50 dB nejvýše 11
objektů, což může reprezentovat přibližně 20 – 40 osob.
Vzhledem k tomu, že hluková expozice může generovat ve většině exponovaných lokalitách až
třetinu lehce hlukem obtěžovaných osob, je vhodné jako závěr tohoto hodnocení zdravotního rizika
po čas výstavby záměru (tj. demontáž současného a výstavba nového vedení) doporučit předběžné
projednání rozsahu nezbytných prací a závazných termínů s dotčenými obyvateli a představiteli
nejméně těchto tří obcí.
Lze však konstatovat, že podmínky pro ochranu veřejného zdraví u dotčených obyvatel a jejich
ochrana před hlukovou expozicí ze stavební činnosti, bude vzhledem k dostatečné vzdálenosti od
pracovních míst a relativně krátké době trvání těchto prací zajištěna.
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Odhad obtěžovaných, případně rušených osob provozem vedení
Hluková studie se velmi podrobně zabývala také hlukovou expozicí v plánované trase vedení.
Měření současného stavu jako podklad pro modelování budoucího stavu proběhlo dne 19. listopadu
2013. Výsledky výpočtů nočního hluku jsou uvedeny v Hlukové studii (viz Příloha č. 4).
Z analogie předchozích měření na podobných trasách vedení zvn a z povahy tohoto typu hluku lze
dovodit, že hladiny akustického tlaku LAeq,T vyvolané provozem nového zdvojeného vedení
s označením V403 jsou totožné pro denní i pro noční dobu. Výpočty hlukové studie pak dokladují, že
ani za extrémních klimatických podmínek není v žádném místě překročena hygienická hranice 40 dB
pro noční období. Vzhledem k tomu, že hluková expozice z provozu předmětného vedení je po
celých 24 hodin stejná, budeme ji pro účely hodnocení zdravotních rizik považovat za konstantní po
celých 24 hodin.
Výpočtem lze kvantifikovat podíl exponovaných osob obtěžovaných denním hlukem a podíl osob
rušených hlukem nočním. V obou případech vycházíme ze vztahu pro podíl těchto osob vyjádřený
v procentech pomocí vztahů uvedených v textu výše. Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tabulce č.
45.
Tabulka č. 45 Odhad podílu lehce hlukem obtěžovaných a rušených osob z provozu nového
vedení
RB
č.
1
6
7
8
11
20
21
22
25
27
28
30
42
48
51
*
**
+
++

Lokalita
Hodslavice, č.p.36
Mořkov, č.p.58
Mořkov, č.p.209
Mořkov, č.p.375
Mořkov, č.p.437
Lichnov u N.J. č.p.276
Lichnov u N.J.,č.p.56
Lichnov u N.J., č.p.218
Tichá, č.p.5
Tichá, č.p.96
Tichá, č.p.12
Tichá, č.p.310
Hodoňovice, č.p.146
Skalice, č.p.155
Janovice, č.p.86

LAeq,T
[dB]
27,8
32,0
37,2
33,4
27,7
31,0
32,0
27,9
32,3
29,7
-

*

LAeq,T
[dB]
21,0
29,0
24,0
26,1
+
23,5
+
34,0
22,7
27,7
24,4
25,5
26,2
23,2
25,6
19,9++
28,9++

**

LDN
[dB]
27,0
35,0
30,0
32,0
29,5
40,0
28,7
33,7
30,4
31,5
32,5
29,4
31,6
25,9
34,9

LA
%
1,5
3,1
1,9
2,3
1,9
4,9
1,7
2,7
2,0
2,2
2,4
1,8
2,2
1,3
3,1

LSD
%

výpočet SD
je možný
pouze pro LN
> 40 dB

hodnota aktuálně naměřeného hlukového pozadí pro denní dobu (LAq,T)
hodnota hlukové expozice LAeq,T hlukového příspěvku nového vedení zvn vypočtená pro výšku 3m nad terénem
hodnoty platné pro výšku 6 m
hodnoty platné vždy pro alternativní směr vedení zvn

Vypočtené teoretické hodnoty celodenního hluku uvedené ve sloupci LDN naznačují, že ve většině
hlukem exponovaných referenčních bodech je hodnota nyní naměřeného pozadí vyšší nebo nejvýše
rovna vypočtené hlukové expozici z Hlukové studie. Pouze v lokalitách 6 - Mořkov, č.p. 58, 20 Lichnov u N.J., č.p. 276 a v případě realizace varianty II v lokalitě Skalice, přes RB 51 - Janovice,
č.p.86, jsou hodnoty teoretické celodenní expozice vyšší o 3 a více dB. Je známo, že rozdíl dvou
hlukových dějů větší než 3 dB dovoluje kvalitativně tyto hluky rozlišit jako postřehnutelný rozdíl a
lidské ucho může být schopno tyto hluky identifikovat odděleně. Je tedy zřejmé, že hlukem určujícím
dějem a tak i vnímaný exponovanou osobou ve většině exponovaných lokalit je a i nadále bude hluk
pozadí a to ať již hluk přírodní (řeka, les), tak antropogenní (blízká komunikace). I tak však můžeme
kvantitativně vyjádřit podíl (procento) populace, které bude hlukem v zájmových lokalitách
obtěžováno (celodenní hluk), či rušeno (noční hluk).
Hodnoty uvedené v předposledním sloupci tabulky č. 45 naznačují, že lehké obtěžování denním
hlukem (LA) z provozu vedení zvn bude ve všech referenčních bodech málo významné, protože
nedosahuje ani pěti procent exponované populace, což je hodnota akceptovatelná a pouze
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v lokalitách 6, 20 a 51 může být hluk vedení sluchem postižitelný (odstup hluku pozadí a hluku
veden zvn >3 dB). I v těchto lokalitách však bude takto lehce obtěžováno méně než 5%
exponovaných obyvatel, což znamená prakticky zanedbatelný podíl populace v okolí trasy vedení.
Rušení spánku hlukem, jak silné (HSD) tak slabé (LSD), nelze prakticky vůbec kvantifikovat, protože
reálná čísla pro rušení spánku lze vyhodnotit pouze pro expozici nočním hlukem LN > 40 dB. Pouze
pro RB 20, Lichnov č.p. 276, kde ve výši 6 m je hodnota LDN 40 dB je hodnotou dostatečně
překračující hodnotu hlukového pozadí (rozdíl 9 dB), lze přibližně odhadnout na méně než 3% lehce
spánek rušených osob. Vzhledem k tomu, že jde i v tomto případě pouze o jeden objekt na celé
trase vedení, je možno konstatovat, že i rušení spánku provozem zvn bude v celé délce trasy téměř
nezjistitelné, tedy prakticky zanedbatelné.
Lze konstatovat, že vliv hluku na veřejné zdraví, související se stavební realizací posuzovaného
záměru i pozdějším provozem vedení nebude významný, leč pro obyvatele několika objektů ležících
v bezprostřední blízkosti trasy (cca 10 objektů) může být stavební činnost obtěžující. V případě
dodržení deklarovaných parametrů by však ani tato okolnost neměla být příčinou zvýšení
zdravotního rizika obyvatel v dotčené zástavbě a tato hluková expozice bude jen málo významná.
Hodnoty obtěžování denním hlukem (HA) z provozu vedení jsou ve všech referenčních bodech
prakticky zanedbatelné, protože nedosahují ani jednoho procenta exponované populace. Pocit
lehkého obtěžování celodenním hlukem může nastávat pouze u zanedbatelného podílu exponované
populace, jejíž podíl nepřesáhne nikde 5%, což je hodnota akceptovatelná a navíc pouze v lokalitách
6, 20 a 51 to bude identifikovatelný vliv hluku z trasy vedení. I v těchto lokalitách však bude takto
lehce obtěžováno méně než 5% exponovaných obyvatel, což znamená prakticky zanedbatelný podíl
populace v okolí trasy vedení.
V trase vedení s označení V403 Prosenice - Nošovice je ve dvou lokalitách plánována úprava trasa
vedení ve variantním řešení. Jsou to lokality Lichnov a Skalice. V lokalitě Lichnov je v obou
případech hlukem exponována stavba čp. 218. Změna trasy v tomto případě je ovšem z hlediska
změny hlukového příspěvku nepatrná. Hluková expozice na fasádě exponovaného objektu se při
posuzování varianty I sníží o cca 1,0 dB, což nejen že není sluchem postižitelné, ale neznamená to
ani měřitelný nárůst podílu hlukem obtěžovaných osob.
Poněkud jiná je situace v lokalitě Janovice-Skalice, kde u varianty II dojde k poklesu hlukové
expozice na objektu Skalice 155 o cca 1,2 dB, což by znamenalo snížení podílu lehce obtěžovaných
osob po 1% a naopak pro objekt Janovice čp. 86 to bude znamenat nárůst cca 3% lehce a < 1%
těžce hlukem obtěžovaných osob v tomto objektu. Současně je zřejmé, že rozdíl hlukové intenzity
pozadí a nového hluku pocházejícího z provozu vedení bude cca 5 dB, což je lidským sluchem
postižitelné. Dá se tedy předpokládat, že obyvatelé v této lokalitě budou hluk pocházející z trasy
vedení vnímat, nicméně míra obtěžování je i v této lokalitě akceptovatelná.
Zdravotní rizika z hluku tedy jak ve stavební části, tak i za pozdějšího provozu nejsou významná a
realizaci záměru lze proto považovat za akceptovatelnou.
D.I.1.13 Nejistoty hodnocení
V rámci objektivity hodnocení zdravotních rizik je nezbytné vyjádřit nejistoty vztahující se
k jednotlivým bodům hodnocení. Postup hodnocení rizik představuje vždy jistá zjednodušení, která
se promítají jak do výběru sledovaných škodlivin, do odhadu a modelování jejich expozice, tak i do
snahy co nejvěrohodněji definovat jejich vztah dávky a účinku. Z tohoto důvodu je nutné chápat
výsledné riziko jen jako nejpravděpodobnější odhad skutečné situace.
Vztah dávka-účinek
Vztah dávka-účinek pro hlukovou expozici je obecně udáván v mezích 5ti decibelové škály a tudíž
přepočet na aktuální hlukovou expozici je zatížen dosti značnou chybou. Hodnoty vztahu dávky a
účinku jsou počítány s využitím statistických funkcí, které byly odvozeny na základě šetření velkého
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počtu evropských obyvatel. Jsou to tudíž průměrné hodnoty vztahu hlukové expozice a jejího účinku,
které nemusí přesně odpovídat reakcím expozicí dotčených obyvatel hodnocených lokalit.
Biologické účinky neionizujícího záření závisí nejen na energetické úrovni a charakteru EM pole
uvnitř organismu, ale také na biologických vlastnostech (absorpci) ozařovaného organismu (hlava,
končetiny). Zjišťování těchto vnitřních parametrů bývá v praxi dosti obtížné a výpočty jsou
nahrazovány modely, které jsou platné pro „standardní lidské tělo“. To může být značně odlišné od
posuzované skutečnosti, proto jsou hodnoty limitů korigovány bezpečnostními koeficienty.
Expozice
Skutečná hluková expozice je poplatná dosažené přesnosti modelového výpočtu hladin akustického
tlaku, jenž se pohybuje v mezích cca ± 2 dB. Navíc je výpočet ekvivalentních hladin akustického
tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb provedený v počítačovém programu Hluk+
odstupňován ve škále 5 dB a je navíc matematickým modelem, který se od skutečnosti může lišit.
Nejistoty vyplývající z neznalosti komplexního projevu hlukového pozadí v dané lokalitě dále pochází
z principu krátkodobého měření hluku v lokalitě a z toho vyplývajícího méně přesného odhadu tohoto
hluku v této studii zdravotních rizik. Tento postup může vést k určitému nadhodnocení rizika hlukové
zátěže.
Z dostupných vstupních údajů hlukové studie nebylo možné vyhodnotit míru obtěžování obyvatel
pomocí hlukového ukazatele pro den – večer – noc. Pro tuto kvantifikaci zdravotního rizika jsme tedy
museli použít přepočet na hlukový ukazatel pouze pro den – noc, navíc pro denní hluk pouze
s předpokladem shodnosti nočního a denního hluku pocházejícího z provozu vedení. Hodnocení
odstupu nočního hluku pozadí od modelem stanovených hodnot ukazatele LAq,T bylo provedeno
pouze na základě předpokladu stejných hodnot pro hluk přírodního i antropogenního pozadí, což
platí pouze pro pozadí přírodní a tedy ty lokality, kde je dominantním hlukem je hluk antropogenní
jsou nadhodnoceny. Skutečná expozice osob bude ještě nižší, než počítá model pro toto venkovní
prostředí.
Vztah dávka-účinek pro expozici EM polem se vyznačuje tím, že pro indukovanou proudovou
hustotu a měrný absorbovaný výkon existuje práh (odpovídající přirozené odolnosti člověka), pod
nímž se nepříznivé působení na zdraví již neprojevuje. Na tomto principu jsou také stanoveny
referenční hodnoty, které mohou být poněkud odlišné od reálné hodnoty platné pro danou osobu.
Model výpočtu předpokládané zátěže EM polem uvažuje s nejvyšším možným proudovým zatížením
přenosové soustavy a nejnepříznivějším nastavením fázových vodičů. Reálná expozice osob EM
poli tak bude vždy nižší, než počítá model.
Kvantifikace a hodnocení zdravotního rizika
Kvantifikace hlukové expozice byla cíleně prováděna pro nejvíce exponované objekty s vědomím, že
v ostatních posuzovaných částech dotčené lokality bude akustická situace příznivější. Popisované
vztahy mezi možnou hlukovou expozicí a její účinkem zejména v pocitech obtěžování nelze
vzhledem k výrazné individuální variabilitě vnímání hlukové zátěže považovat za absolutně platné.
Vždy existuje 10 – 20 % populace, která je výrazně na hluk citlivá a na druhém pólu pak obdobná
část exponované populace, která projevuje vůči této expozici zvýšenou toleranci.
K zajištění ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření plně postačuje dodržení
odstupové vzdálenosti daného nadzemního vedení zvn od místa možného pobytu osob.
Požadovaná dostatečná vzdálenost nadzemního vedení je potom zajištěna ochranným pásmem
(podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K případnému pobytu osob přímo
v prostoru ochranného pásma lze konstatovat, že standardní stavby nadzemních vedení pro přenos
elektrické energie jsou řešeny tak, aby minimální výška fázových vodičů nadzemního vedení nad
terénem splňovala podmínku pro dodržení NPH expozice osob neionizujícím zářením (podle NV
č.1/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v jakémkoli místě možného pobytu ostatních osob.
Pro hodnocení determinanty zdravotních rizik expozice neionizujícím zářením a hlukem můžeme
konstatovat, že mohou obecně působit na zdraví obyvatel přímo i nepřímo (m.j. obavami
nepoučených osob nebo emočním stresem). Problémy spojené s determinanty, lze řešit převážně
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před (preventivně - odborným poučením dotčených obyvatel o riziku neionizujícího záření) nebo
v průběhu realizace záměru (hluk ze stavební činnosti informací dotčených obyvatel o datu a trvání
události).

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na ovzduší lze očekávat pouze v období jeho realizace a to emisemi
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.
Realizace ani provoz záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech způsobit ovlivnění
klimatu.

D.I.3. Vliv na hlukovou
charakteristiky

situaci

a

event.

další

fyzikální

a

biologické

D.I.3.1 Hluk
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno měření stávající hlukové situace a modelace
provozu nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV (viz Příloha č. 4 Hluková studie).
Hlavní výstupy z provedené studie jsou níže uvedeny.
Výstavba
Výstavbové práce budou probíhat v denní době od 7:00 – 21:00 hodin. Snahou je, aby všechna
zařízení a stroje byly maximálně využity a práce tak byly co nejvíce urychleny.
Možná hluková zátěž v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby (při uvažované konstantní
hladině hluku) závisí jen na vzdálenosti od zdroje tohoto hluku. V Hlukové studii (viz příloha č.4) je
proveden výpočet bezpečné vzdálenosti, tj. vzdálenost, od kterých jsou již chráněná místa
spolehlivě mimo dosah nadlimitního působení hluku.
Výpočet „bezpečné vzdálenosti“
Fáze demolice
Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m
Demontáž stávajících vodičů
LA eq.14h = 66,1 dB
Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů
LA eq.14h = 72,3 dB
Demontáž stávajících základů
LA eq.14h = 74,6 dB
Fáze výstavby
Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m
Výkopy základů
LA eq.14h = 73,6 dB
Betonáž základových patek (pouze 2 h denně)
LA eq.14h = 62,8 dB
Montáž a stavba stožárů (štokováním)
LA eq.14h = 68,7 dB
Tažení vodičů
LA eq.14h = 68,5 dB
Terénní úpravy
LA eq.14h = 71,2 dB
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Bezpečná vzdálenost
12 m
28 m
34 m
Bezpečná vzdálenost
31 m
9m
16 m
16 m
22 m
160

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

Z výpočtů hluku z demolice stávajícího vedení a výstavby nového vedení vyplývá, že limit 65 dB pro
hluk ze stavební činnosti bude u obytných objektů ve všech posuzovaných lokalitách při všech fázích
výstavby prokazatelně nepřekročen.
Provoz
Vlastní přenos elektrické energie nadzemním vedením není primárně zdrojem hluku ani vibrací.
Nicméně nadzemní vedení mohou být vystavena proudění vzduchu, a tak mohou generovat hluk
aerodynamického charakteru, jehož intenzita však není příliš významná (zvláště vzhledem
k umístění vedení převážně mimo obydlenou zástavbu). Dalším doprovodným jevem při provozu
nadzemních vedení je hluk koróny a sršení (stav pozorovatelný jen za extrémních klimatických
podmínek).
V Hlukové studii bylo provedeno podrobné měření současného stavu ve všech šesti potenciálně
nejvíce hlukem exponovaných lokalitách. Ve dvou lokalitách (Skalice a Lichnov) je variantně
navržena změna stávající trasy vedení – tyto změny jsou zahrnuty v modelaci výhledového stavu.
Vstupní měření hluku použité pro účely modelace hluku z provozu vedení proběhlo za podmínek,
kdy je předpoklad nejvyšší emise hluku z provozu vedení („sršení“ na stožárech a „koróna“ mezi
stožáry). Měření bylo vyhodnoceno pomocí podrobné spektrální analýzy, díky které se podařilo
vyloučit vliv hluku pozadí.
Výsledky měření současného stavu, respektive pozadí okolí vedení zvn a modelové výpočty hlukové
zátěže ve vybraných lokalitách jsou uvedeny v tabulce č. 46.
Tabulka č. 46 Vypočtené a naměřené hodnoty pro hlukově nejvýznamněji exponované objekty
Objekt
č.

Obec

Lokalita/RB

Hodslavice
Mořkov
Mořkov
Mořkov
Mořkov
Mořkov
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Lichnov u N.J.
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Hodoňovice
Skalice
Skalice
Janovice

obytný dům č.p. 36
obytný dům č.p. 209
obytný dům č.p. 437
obytný dům č.p. 375
zděná budova č.p. 58
zděná budova č.p. 58
zděný domek, č.p. 276
zděný domek, č.p. 276
dřevěná roubenka, č.p. 56
obytný dům č.p. 218
obytný objekt č.p. 218
obytný objekt č.p. 5
obytný dům č.p. 96
obytný objekt č.e. 12
obytný dům č. 310
obytný dům, č.p. 146
obytný dům č.p. 155
obytný dům č.p. 155
obytný dům č.p. 86

Výška RB
*

současný
stav/
pozadí

(m)
1
6
7
8
11
11a
20
20a
21
22
22a
25
27
28
30
42
48
48a
51

1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
6,0
3,0
6,0
3,0
1,5
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,5
1,5
3,0

Stávající
stav

Nové
vedení

LAeq,T (dB)
27,8
32,0
37,2
33,4
27,7
31,0
32,0
27,9
32,3/39,0

NS
29,7
29,7
NS

18,0
25,0
21,0
23,1
18,5
20,5
30,1
31,0
19,7
24,7
21,4
22,5
23,2
20,2
22,6
16,9
16,9
NS

21,0
29,0
24,0
26,1
21,6
23,5
33,1
34,0
22,7
27,7
26,7
24,4
25,5
26,2
23,2
25,6
19,9
18,7
28,9

* nadzemní výška výpočtového bodu ve zvoleném referenčním bodě (před fasádou objektu)

Vzhledem k tomu, že v hlukovém modelu byla použita funkce „vypnutí odrazu hluku od fasády, je
hodnocen pouze skutečný hluk vedení dopadající na fasády objektů. Za předpokladu, že by byl
posuzován hluk i se započteným odrazem, je třeba k hodnotám, vypočteným u fasády domu přičíst
+2 dB. Ani za těchto podmínek však ve výpočtovém bodě u nejohroženějšího objektu Lichnov čp.
276 nedojde k podstatné změně a limit (40/50 dB) bude s velkou rezervou dodržen. Nejvyšší
vypočtená hodnota (34,0 dB) u obytného objektu po zdvojení vedení a po započtení korekce +2 dB
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na odraz od fasády se navýší na 36,0 dB – limit 40/50 dB pro noční/denní dobu je stále prokazatelně
nepřekročen.
Jak je patrné z výpočtů provedených ve všech posuzovaných lokalitách, hygienické limity hluku
(40/50 dB), budou při provozu zdvojeného vedení V403 na trase Prosenice - Nošovice prokazatelně
nepřekročeny i za extrémních klimatických podmínek.
Na základě výpočtů lze konstatovat, že hygienické limity hluku pro denní i noční dobu budou
prokazatelně nepřekročeny i u navržených variantních úprav trasy zdvojeného vedení.
D.I.3.2 Vibrace
Vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem vibrací. Vibrace mohou krátkodobě vznikat ze
stavební činnosti při výstavbě vedení.
D.I.3.3 Ionizující záření
Vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem ionizujícího záření.
D.I.3.4 Neionizující záření
V rámci Dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivu neionizujícího záření uvedené v Příloze č. 5,
které provádí hodnocení dle nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením, v platném znění (nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008
Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením). Hlavní závěry z provedeného posouzení jsou
uvedeny níže.
Pro posouzení vlivu na zdraví je v NV č. 1/2008 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., v platném znění 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 z NV 1/2008 Sb., tyto hodnoty.
Tabulka č. 47 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty
2

Modifikovaná proudová hustota (mA.m- )
Pro zaměstnance
Pro ostatní osoby

-2

Jmod= √2 . 0,01 A.m = 14,14
-2
Jmod = √2 . 0,01 / 5 A.m = 2,828

Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty indukované v těle se
zjišťuje výpočtem nebo měřením.
Posouzení zdvojení vedení V403/803 z hlediska působení neionizujícího záření - typ stožáru Dunaj
Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná výška fázových vodičů nad
zemí z pohledu vlivu neionizujícího záření na 11,7 m.
Posouzení zdvojení vedení V403/803 z hlediska působení neionizujícího záření - typ stožáru Soudek
Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná výška fázových vodičů nad
zemí z pohledu vlivu neionizujícího záření na 13,1 m.
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Posouzení zdvojení vedení V403/803 z hlediska působení neionizujícího záření - souběh vedení 1 x
400 kV typ stožáru Mačka a 2 x 400 kV typ stožáru Soudek
Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná výška fázových vodičů nad
zemí z pohledu vlivu neionizujícího záření na 13,4 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.,
v platném znění.
Posouzení zdvojení vedení V403/803 z hlediska působení neionizujícího záření – objekty v koridoru
vedení
Poloha objektů vůči vedení je popsána v příloze č. 1 Posouzení neionizujícího záření (viz Příloha č.
5). Hodnoty modifikované proudové hustoty Jmod byly vypočítány pro osobu stojící na nejvyšším
místě objektu v bodě, který je nejblíže ose vedení. U objektů nacházejících se velmi blízko pod
fázovými vodiči byla poloha osoby upravena tak, aby se zkoumaný bod nacházel v bodě maxima
křivky Jmod. Minimální přípustná výška fázových vodičů nad zemí z pohledu vlivu neionizujícího
záření ve zkoumaných bodech je uvedena v kapitole D.I.1.4 v tabulce č. 40.
Dodržením minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí bude zaručeno, že osoby, které se
nacházejí na objektech, resp. v objektech v blízkosti vedení, jsou chráněny proti všem známým
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s Nařízením vlády č. 1/2008
Sb., ve znění pozdějších předpisů.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody
Vedení na své trase kříží celkem 89 vodních toků, z nichž Strhanec, Bečva, Dolnonětčický potok,
Juhyně, Jičínka, Sedlnice, Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka patří mezi významné toky a
dále kříží tři bezejmenné vodní plochy. Záměr zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje
Sušice (II. stupeň) a Vodní zdroj Vysoká (I., II.a a II.b stupně).
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. 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.
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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.
D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody
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 dodržováním 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 hydrogeologické posouzení, aby nedošlo k negativnímu
ovlivnění množství a jakosti podzemních vod.
V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. V něm budou
vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby s dopadem na jakost podzemních vod a uvedena
opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a
postupy k odstranění jejích škodlivých následků.
Pokud by došlo při provádění zemních prací ke kolizi s odvodňovacím systémem a tím k lokálnímu
narušení odtoku drenážních vod, lze takový střet řešit standardními technickými postupy, aniž by
došlo k nevratnému poškození odvodňovací funkce.
Vlastní provoz přenosového vedení tedy neovlivní množství ani jakost podzemních vod. Podzemní
voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

D.I.5. Vlivy na půdu
Konkrétní zábory půdy budou specifikovány v dalším stupni projektové přípravy (Dokumentace pro
územní řízení, tzv. DUR, resp. Dokumentace pro provádění stavby tzv. DSP) na základě
geometrického zaměření stavby.
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.
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. 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.
Po období provozu vedení pak dojde v rozsahu zákonného ochranného pásma k omezení užívání
pozemků v lesních průsecích a omezení některých činností v ochranném pásmu u zemědělských
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pozemků. Odnětí nebo vynětí pozemků pro jiný účel užívání bude uplatněno dle zákona č.
334/1992Sb., v platném znění.
Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků
zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto důvodu je
možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný. Pozemky určené k plnění funkcí lesa
(PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen v minimální míře.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v 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.
Z hlediska znečištění půd, při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě, nebude půda
negativně ovlivněna.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení.
Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů se v dotčeném území vyskytuje pouze v lokalitě
Choryně.
Vlastní provoz přenosového vedení neovlivní jakost půd.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Určitý byť minimální zásah do horninového prostředí představují výkopy pro základy nových stožárů.
Základy stožárů budou blokové, případně stěnové, s předpokládanou hloubkou založení do cca 3 m.
Základové patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území,
bez dalších vlivů na její kvalitu.
Pro zajištění stability stožárů a optimalizaci návrhu základu stožárů v realizační dokumentaci bude
v jednotlivých stožárových místech proveden inženýrsko-geologický průzkum.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace
přírodních zdrojů.
Záměr zasahuje do chráněných ložiskových území a geologicky významné lokality.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze vyloučit.

D.I.7. 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.
8).
V rámci zpracovaného Hodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 proběhlo vyhodnocení
významnosti vlivů na dotčené předměty ochrany. Byly definovány možné vlivy záměru na každý z
dotčených předmětů ochrany.
• Typ evropského stanoviště 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
Vlivy záměru: možné ovlivnění podmínek vodního prostředí v toku Ostravice v důsledku pohybu v
toku nebo havárie.
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Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
- K pohybu mechanizace v toku Ostravice by nemělo dojít.
- 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. Stejně tak je málo pravděpodobná havárie v době provozu.
•

Typ evropského stanoviště 3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem
německým (Myricaria germanica)
Vlivy záměru: možné ovlivnění podmínek vodního prostředí v toku Morávky v důsledku pohybu v
toku nebo havárie. Možný zásah do stanoviště v době výstavby.
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
- K pohybu mechanizace v toku Morávky by nemělo dojít.
- 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. Stejně tak je málo pravděpodobná havárie v době provozu.
- K záboru stanoviště by nemělo dojít. Nelze vyloučit plošně nevýznamný zásah v době instalace
vodičů.
•

Typ evropského stanoviště 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou
(Salix elaeagnos)
Vlivy záměru: možné ovlivnění podmínek vodního prostředí v toku Ostravice v důsledku pohybu v
toku nebo havárie.
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
- K pohybu mechanizace v toku Ostravice by nemělo dojít.
- 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. Stejně tak je málo pravděpodobná havárie v době provozu.
• Typ evropského stanoviště 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Vlivy záměru: zábor plochy pro ochranné pásmo vedení, možný zásah do stanoviště při výstavbě
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
Stanoviště se vyskytuje při okrajích ochranného pásma v nivě Morávky. Posuzovaný záměr
předpokládá menší šířku koridoru vedení než je stávající. Ochranu stanoviště při výstavbě lze zajistit
vhodnou organizací stavby a umístěním přístupových komunikací.
•

Typ evropského stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Vlivy záměru: zábor plochy pro ochranné pásmo vedení, možný zásah do stanoviště při výstavbě
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
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Odůvodnění hodnocení:
Stanoviště se vyskytuje při okrajích ochranného pásma v nivě Morávky. Posuzovaný záměr
předpokládá menší šířku koridoru vedení než je stávající. Ochranu stanoviště při výstavbě lze zajistit
vhodnou organizací stavby a umístěním přístupových komunikací.
•

Typ evropského stanoviště 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur),
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)
Vlivy záměru: zábor plochy pro ochranné pásmo vedení, možný zásah do stanoviště při výstavbě
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
Stanoviště se vyskytuje v ochranném pásmu vedení na břehu náhonu Strhanec. Jedná se o
degradovaný porost malé rozlohy. Posuzovaný záměr předpokládá menší šířku koridoru vedení než
je stávající, nezmění základní charakteristiky porostu.
Ochranu stanoviště při výstavbě lze zajistit vhodnou organizací stavby a umístěním přístupových
komunikací.
• Vranka obecná Cottus gobio
Vlivy záměru: zásah do biotopu, ohrožení vodního prostředí v případě havárie.
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
Druh se vyskytuje plošně v celém chráněném úseku Ostravice.
- K pohybu mechanizace v toku Ostravice by nemělo dojít.
- 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. Stejně tak je málo pravděpodobná havárie v době provozu.
• Velevrub tupý Unio crassus
Vlivy záměru: zásah do biotopu, ohrožení vodního prostředí v případě havárie.
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
Druh se vyskytuje plošně v náhonu Strhanec, který je součástí EVL Bečva - Žebračka
- K pohybu mechanizace v korytě náhonu by nemělo dojít.
- 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. Stejně tak je málo pravděpodobná havárie v době provozu.
•

Bukač velký Botaurus stellaris, moták pochop Circus aeruginosus, čáp černý Ciconia
nigra
Vlivy záměru: riziko střetů s vedením.
Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní
Odůvodnění hodnocení:
Vedení zde existuje již v současnosti. Střety zde nejsou evidovány, podle poznatků ze zahraničí je
však nelze zcela vyloučit. Riziko lze minimalizovat technickými opatřeními (výstražné prvky
minimalizující možný střet letících ptáků se zemnícími lany).
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Vyhodnocení kumulace vlivů
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. Soupis možných
záměrů, které by v kumulaci s posuzovaným záměrem mohly zhoršovat působení negativních vlivů,
až na úroveň významně negativních je uveden v Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti (viz Příloha č. 8).
V celém území probíhá v současnosti řada změn, které ovlivňují kvalitu přírodních složek tedy i
stanovišť a biotopů druhů, jež jsou předmětem ochrany všech tří dotčených lokalit. Specifickým
faktorem jsou technické zásahy do říčních koryt všech dotčených EVL, které byly provedeny
v minulosti. Zásadním pozitivním vlivem byla přirozená revitalizace celých niv v důsledku vysokých
povodňových stavů. Vyústila v obnovu přírodě blízkého stavu v řadě míst všech tří toků: Bečvy,
Ostravice i Morávky. V současnosti se projevují snahy o opětovnou regulaci koryt, které by však
způsobily poškození stanovišť a biotopů bez významného protipovodňového efektu.
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 v dotčených
EVL.
Nelze konstatovat, že by vliv posuzovaného záměru v kumulaci s dalšími záměry dosáhl úrovně
významně negativního vlivu.
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 na typy evropských stanovišť (3220,
3230, 3240, 9170, 91E0, 91F0) vranku obecnou, velevruba tupého, bukače velkého, motáka
pochopa a čápa černého. Navržená zmírňující opatření, která mohou potenciální negativní působení
zmenšit a musí být nedílnou součástí záměru.

D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ve zpracovaném Biologickém hodnocení (viz Příloha č. 7) bylo vymezené území pro zoologický
průzkum, tj. cca 70 metrová linie pod stávajícím vedením, v místech dílčí úpravy a v lokalitách
variantního řešení trasy vedení uvažovaného záměru, bylo zjištěno spektrum živočichů včetně
zvláště chráněných. Zjištěné taxony korespondují s podklady, resp. databází NDOP. 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 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.8.1 Vlivy na faunu
Fauna obratlovců
Ptáci
Z výsledků terénních průzkumů lze konstatovat, že některé zjištěné druhy ornitofauny mají hnízdní
vazbu přímo na biotopy, kterými prochází plánovaný záměr, nebo se reprodukční aktivity odehrávají
v jeho bezprostředním okolí. Vztah jednotlivých druhů se zkoumaným územím však neuvádíme,
protože vzhledem k rozsahu záměru nebylo možné na všech určených biotopech dostatečně
reprezentativně popsat reprodukční, trofické nebo další vazby. Hlavním důvodem však je fakt, že
negativní vlivy a dopady související s plánovaným záměrem mají prostorově, ale především časově
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omezený efekt. Navíc stavební a terénní zásahy budou prováděny pouze bodově ve stožárových
místech, tedy nebude zasažena celá sledovaná linie vedení. Navíc lze velice efektivně negativní
dopady na složky přírody eliminovat níže uvedenými doporučeními a opatřeními.
V otevřenějších biotopech /pole, louky, pastviny/, přes které vedení prochází a nepatří mezi
sledované lokality č. 1 až 42, 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, luňáka hnědého Milvus
migrans, motáka pochopa Circus aeruginosus, rorýse Apus apus, kavky obecné Corvus monedula.
Z hlediska délky pobytu nad 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.
V rámci průzkumu bylo v zájmovém území zjištěno 25 druhů zvláště chráněných dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném
znění. Přičemž všechny tyto druhy hnízdí mimo monitorovací linii a byly sledovány při přeletech
nebo krátkodobých pobytech. Pouze u slavíka obecného Luscinia megarhynchos, motáka pochopa
Circus aeruginosus, ťuhýka obecného Lanius collurio, koroptve polní Perdix perdix je předpoklad
hnízdění i v lokalitách pod stávajícím vedení nebo v doprovodných porostech u řeky Morávky. U
těchto druhů připadá v úvahu přímé 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.
Obecně je však možné na základě získaných dat konstatovat, že případný negativní dopad
uvedeného záměru bud mít vliv v nejhorším případě pouze na úrovni jedinců a nikoliv populací.
Užší (tj. hnízdní a potravní) vazbu na lokality liniové stavby z nich má 8 druhů.
Tabulka č. 48 Seznam ptáků z užší vazbou
Český název
čáp bílý
čáp černý
chřástal polní
koroptev polní
krkavec velký
moták pochop
slavík obecný
ťuhýk obecný

Latinský název
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Crex crex
Perdix perdix
Corvus corax
Circus aeruginosus
Luscinia megarhynchos
Lanius collurio

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 a průseky související s ochrannými pásmy či jinými stavebními činnostmi nebo
stavbami vedení by měl být prováděn 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.
Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle §56 zákona č. 114/1992
Sb. ze zákazů stanovených §50 zákona č. 114/1992 Sb., tzn. před zahájením jakékoliv činnosti
spojené se zásahem do biotopů (skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, kácení dřevin, budování
stálých nebo dočasných přístupových cest a komunikací, pohyb těžké techniky apod.) je třeba mít
příslušnou výjimku v platnosti. Zažádat příslušný úřad ochrany přírody doporučujeme pro druhy Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
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moták pochop Circus aeruginosus, ťuhýk obecný Lanius collurio, koroptev polní Perdix perdix,
chřástal polní Crex crex, čáp bílý Ciconia ciconia, čáp černý Ciconia nigra, krkavec velký Corvus
corax, slavík obecný Luscinia megarhynchos.
Orgánem ochrany přírody pro udělení výjimky je příslušný Krajský úřad, na jehož katastrálním území
se zásah do biotopu bude provádět.
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 bude
prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek
vyplývající z rozhodnutí orgánů ochrany přírody).
V rámci záměru nesmí dojít k přímému či nepřímému negativnímu ovlivnění kvality vody a vodního
režimu dotčených vodotečí a jiných kumulací vod.
S ohledem na typ záměru není nutné kompenzovat trvalý zábor dalšími managementovými
opatřeními, tedy budovat náhradní biotopy 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 širším i bezprostředním okolí záměru se vyskytují obdobné nebo dokonce totožné biotopy
v dostatečné rozloze, a proto nelze předpokládat, že realizace záměru výrazně sníží hnízdní či
potravní potenciál území pro zjištěné druhy.
Negativní vlivy samotného záměru
Samotná 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.
Změna výšky stožárů a ochranného pásma
Nové stožáry budou vyšší než současné, což nebude mít žádný vliv na stávající stanoviště.
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 rovněž dočasný charakter. Po dokončení terénních prací
dojde k obnově stávajícího stavu. Zábory půdy pro základy nových stožárů typu Dunaj a Soudek.
Tento faktor je zanedbatelný oproti současnému stavu.
Zranění elektrickým proudem
Negativní vliv je prakticky vyloučen. V rámci celkového posouzení konstrukce stožárů a způsobu
vedení vodičů s napěťovou hladinou 400 kV je možné potvrdit, že nebezpečí zraňování avifauny je
minimální a prakticky 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
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možným preventivním opatřením je optická vizualizace vedení. Zpravidla se navrhuje zvýraznění
vedení 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 v případě
vedení optickými prvky zemní lano v místech častých migrací ornitofauny. Nejčastěji ptáci migrují
v místech významnějších vodních toků, tedy konkrétně je vhodné umístit optické prvky na křížení
vedení s významnými toky: Strhanec, Bečva, Dolnonětčický potok, Juhyně, Jičínka, Sedlnice,
Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka a také vodní plochy, které jsou v trase vedení. Přesné
umístění optické signalizace bude po dohodě s biologickým dozorem, až na základě konkrétního
umístění stožárovým míst.
Obojživelníci
Na zkoumaném území se nachází několik vodních ploch, resp. toků, které poskytují v řadě případů
vhodné podmínky pro trvalý výskyt a reprodukci obojživelníků. Při terénních pochůzkách ve
vhodném období také byly v průběhu vegetační doby nalézány jak snůšky a larvální stádia, tak
suadultní i adultní exempláře uvedených druhů. Bylo zjištěno, že tato skupina živočichů využívá
biotopy ve zkoumané linii záměru na několika místech k rozmnožování, v několika případech jedinci
nalézáni při běžných aktivitách potvrzující trvalý pobyt, především však prostor záměru využívají
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
bezprostřední blízkosti. V rámci migrací je důležitá i síť vodních ploch a vodotečí rovněž ve větší
vzdálenosti od záměru. Podle výsledků monitoringu i porovnáním nálezů podle NDOP je výskyt řady
druhů v určitých segmentech běžný.
Co se týká migrace obojživelníků v rámci zkoumaného rozsáhlého území, lze předpokládat (a
terénní výsledku tomu nasvědčují), že hlavní migrační koridory jsou soustředěny do blízkosti toků,
vodních ploch a vodotečí. Tyto prostory mají pro obojživelníky celkově příhodnější mikroklima, což
podporuje i vysoký podíl zastínění dřevinami. Záměr přesto může přímo či nepřímo negativně
ovlivnit některé druhy pouze úrovni jednotlivých exemplářů. Negativní ovlivnění na úrovni populací
nelze předpokládat u žádného ze zjištěných druhů. Případné negativní dopady lze zminimalizovat
dodržením navržených níže uvedených 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 stavby. Fáze provozu bude mít nulový negativní efekt.
Hodnocení vlivů zamýšleného záměru:
Pro výskyt obojživelníků v zájmovém území jsou vhodné veškeré vodní plochy, mokřady, přítoky,
vodoteče, zarostlé okraje toků, případně cest. Největší případný negativní dopad záměru na
batrachofaunu spočívá v případné likvidaci a trvalém záboru těchto biotopů nebo v dočasném
poničení vhodného biotopu v nevhodném období - například těžkou technikou v době rozmnožování.
Obecně platí, že v rámci zemních a stavebních prací nelze vyloučit riziko neúmyslné likvidace
jedinců. Proto je vhodná přítomnost biologického dozoru, který 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.
Prostorově, troficky a reprodukčně mohou být plánovaným záměrem zasaženy všechny uvedené
druhy, proto je nutné pro ně před územním rozhodnutím /zahájením jakékoliv činnosti spojené se
zásahem do biotopů vzrostlé zeleně podél toků (skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, kácení
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dřevin, pohyb těžké techniky apod.)/ vypořádat udělení příslušné výjimky ze zákazů ve smyslu § 50,
resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
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 dalšími managementovými
opatřeními, tedy budovat náhradní biotopy apod.
Ostatní plochy nevyžadují s ohledem na obojživelníky speciální opatření.
Plazi
Z plazů byly v rámci průzkumu na zkoumané linii zjištěny 5 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.
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 v nižších polohách a spíše ve vlhčích biotopech. Jeho populace ve
zkoumaném území je stabilní a reprodukující, v rámci zkoumaného liniového území se však oproti
ještěrce obecné vyskytuje více mozaikovitě – v rámci zkoumaných ploch jeho výskyt není souvislý.
S jeho přítomností v rámci záměru je však nutno počítat - vyskytuje se přímo v zájmovém území
záměru i v jeho bezprostředním okolí.
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. 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:
Největší potenciální negativní dopad 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 v zájmu ochrany přírody.
Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle §56 zákona č. 114/1992
Sb. ze zákazů stanovených §50 zákona č. 114/1992 Sb., tzn. před zahájením jakékoliv činnosti
spojené se zásahem do biotopů (skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, kácení dřevin, budování
stálých nebo dočasných přístupových cest a komunikací, pohyb těžké techniky apod.) je třeba mít
příslušnou výjimku v platnosti.
Orgánem ochrany přírody pro udělení výjimky je příslušný Krajský úřad nebo příslušná Správa
chráněné krajinné oblasti (v případě chráněných krajinných oblastí, národních přírodních parků,
přírodních památek), v jehož správě je příslušná lokalita. Příslušná výjimka se vztahuje na druhy
ještěrka obecná (Laceta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis),
užovka obojková (Natrix natrix), užovka hladká (Coronella austriaca).
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S ohledem na typ záměru není nutné kompenzovat trvalý zábor 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 proto
nepovažujeme za nutné pro tuto zónu navrhovat ochranná, kompenzační či legislativní opatření.
Savci
V průběhu průzkumu byly zjištěny běžné druhy, které se vyskytují v rámci širšího regionu. 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.
Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na zjištěnou faunu savců a z něho vyplývající návrhy
opatření:
Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle §56 zákona č. 114/1992
Sb. ze zákazů stanovených §50 zákona č. 114/1992 Sb. Tzn. před zahájením jakékoliv činnosti
spojené se zásahem do biotopů (skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, kácení dřevin, budování
stálých nebo dočasných přístupových cest a komunikací, pohyb těžké techniky apod.) je třeba mít
příslušnou výjimku v platnosti.
Orgánem ochrany přírody pro udělení výjimky je příslušný Krajský úřad, v jehož správě je příslušná
lokalita. Příslušná výjimka se vztahuje na druhy bobr evropský ( Castor fiber), veverka obecná
(Sciurus vulgaris), vydra říční (Lutra lutra).
V rámci plánovaného záměru je možné případné negativní ovlivnění pouze na úrovni jedinců. Místní
populace savců plánování a výstavba záměru v žádném případě neohrozí.
Na základě výše uvedeného proto nepovažujeme za nutné navrhovat pro savce ochranná či jiná
kompenzační opatření. V případě netopýra velkého a případných dalších druhů je negativní
ovlivnění rovněž zanedbatelné.
Hodnocení fauny bezobratlých
Pro entomologický průzkum byl zvolen kontrolní monitoring několika vybraných stanovišť s cílem
případného zjištění výskytu zvláště chráněného druhu. V rámci rozsáhlého liniového záměru nebylo
možné provést reprezentativní průzkum bezobratlých na celé území. Proto byl zvolen kontrolní
monitoring několika odlišných biotopů v rámci dotčeného území. Srovnání s databází AOPK NDOP
v tomto případě proveden nebylo. Uvedená entomologická data pochází z terénního průzkumu
v rámci tohoto konkrétního biologického hodnocení. 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 16
zemních pastí. Cílem bylo pasti instalovat v různých biotopech a kontrolním monitoringem zachytit
případný výskyt zvláště chráněných druhů.
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.
Pro zachování cennějších biotopů, na něž jsou vázány bioindikačně významnější druhy, a pro
zachování migračních koridorů je vhodné omezit zábor biotopů v okolí vodotečí.
Na základě výše uvedeného proto nepovažujeme v rámci entomologického průzkumu za nutné
navrhovat ochranná, kompenzační či legislativní opatření.
Není tedy nutné žádat o udělení příslušné výjimky ze zákazů ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č.
114/1992 Sb. v platném znění.
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U zbývajících druhů bezobratlých spadajících do obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb.), sice
nelze v rámci výstavby vyloučit negativní ovlivnění na úrovni jedinců (usmrcování, zábor biotopu
apod.), negativní ovlivnění na úrovni populací ale nelze předpokládat (jedná se o běžné druhy).
Z těchto důvodů proto nepovažujeme za nutné navrhovat pro tyto druhy ochranná, kompenzační či
legislativní opatření.
D.I.8.2 Vlivy na flóru
Na základě uvedeného popisu rostlinstva a biotopů bylo ve zpracovaném Biologickém hodnocení
(viz Příloha č. 7) vyhodnocen vliv záměru na jednotlivé biotopy. Trasa vedení od TR Prosenice do
TR Nošovice prochází převážně zemědělskou krajinnou. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. se
v koridoru vedení vyskytují tři evropsky významné lokality, jedna přírodní rezervace a jedna národní
přírodní památka v překryvu s evropsky významnou lokalitou.
Navrženým zdvojením dojde k navýšení výšky a rozsahu stožárů oproti stávajícímu stavu, stávající
šířka koridoru se zmenší v úseku se stožáry typu Dunaj o cca 4,6 m v běžné trase a v úseku se
stožáry typu Soudek o cca 15,4 m v běžné trase. Ovlivnění nejvýznamnějších lokalit je uvedeno
v následujícím přehledu.
EVL CZ 714082 Bečva – Žebračka
Trasa vedení kříží mlýnský náhon Strhanec, který je součástí evropsky významné lokality Bečva Žebračka. V místě vedení zvn se nachází tok, který je součástí EVL, navrženým zkapacitněním
nebude ovlivněn. Při realizaci vedení budou v maximální míře zachována stávající stožárová místa,
mimo EVL.
Přírodní rezervace rybníky
Trasa vedení kříží rezervaci v jižním cípu. V místě ochranného pásma je listnatý porost vykácen,
dochází k zmlazování dřevin. Bylinné patro je tvořené běžnými hájovými druhy. V trase vedení se
nevyskytují zvláště chráněné druhy. Stožáry jsou lokalizovány mimo rezervaci na zemědělských
pozemcích. Při realizaci zdvojeného vedení se současný průsek v lesních porostech nezvětší,
naopak se šířka koridoru vedení v úseku se stožáry typu Dunaj zmenší o cca 4,6 m v běžné trase,
stávající stožárová místa budou v maximální možné míře zachovány. Lesní porost tvoří ochranný
plášť významných rašelinných společenstev se zvláště chráněnými druhy. Mokřad, který je
nejvýznamnějším biotopem přírodní rezervace s lokalizací zvláště chráněných druhů navrhovaným
záměrem ovlivněn nebude, nachází se mimo trasu vedení.
EVL Řeka Ostravice
Trasa vedení kříží evropsky významnou lokalitu v její severní části. Vedení zvn zasahuje do lokality
jižně od Frýdku – Místku. Stožáry jsou situované na hraně údolí. V místě křížení s vedením zvn je
lužní les vykácen a převažují porosty křídlatky japonské (Reynoutria japonica), která významně
ovlivňuje druhovou diverzitu v nivě toku v ochranném pásmu. Dominantním útvarem je tůň
s mokřadem. Na sušších místech jsou v podrostu typické druhy lužních lesů. Na této lokalitě i
v porostech křídlatky je patrná kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), karpatský endemit. Na
okraji lužních lesů se vyskytuje měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Na štěrkových náplavech se
nacházejí společenstva říčních rákosin, převažuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinaceae).
Navrženým zkapacitněním a maximálním využitím stávajících stožárových míst bude ovlivnění
minimální. Při realizaci budou použity stožáry typu Soudek o základní výšce 54 m a šířkou koridoru
vedení 58,6 m v běžné trase.
NPP Skalická Morávka a EVL Niva Morávky CZ0810004
Trasa vedení je situována mezi obce Nižní a Vyšní Lhoty a kříží nivu, která je součástí NPP Skalická
Morávka a EVL Niva Morávky. Současný koridor tzn. průsek v lužním porostu ovlivnil tento „přírodní“
biotop. V šíři ochranného pásma jsou lužních lesy vykáceny a nivu osídlily invazní druhy, především
křídlatka japonská (Reynoutria japonica). Významně byla v tomto místě potlačena druhová diverzita.
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Na okrajích lužních porostů se objevuje měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) ohrožený druh. Na
štěrkových náplavech mimo trasu vedení se vyskytuje vrba šedá (Salix elaeagnos), porosty
židoviníku německého (Myricaria germania), ale i vzácná třtina pobřežní (Calamagrostis
pseudophragmites). Realizace předmětného záměru již nebude mít vliv na „přírodě“ blízkou lokalitu.
Na břehu toku Morávky bude instalován jeden stožár typu Soudek se základní výškou 54 m a šířkou
koridoru 58,6 m v běžné trase a na okrajích nivy budou instalovány další dva stožáry. Při výměně
stožárů je třeba nezasahovat do biotopů mimo průsek stávajícího vedení.
Dvojité vedení je z převážné části situováno v trase stávajícího vedení s označením V403.
Zkapacitnění vedení zachovává stávající trasu a v maximální možné míře využívá existujících
stožárových míst. V trase vedení o délce cca 80 km jsou tři místa, kde dochází k odklonění
z původní trasy vedení a dvě místa, kde je trasa vedení řešena variantě. Navržená odklonění ani
variantní řešení nepředstavují významný zásah do flóry a biotopů, ovlivnění je minimální. Odklonění
ani variantní řešení se netýká lokalit, které jsou chráněné zákonem č. 114/1992 Sb.
V rámci botanického hodnocení uvedeného v Biologickém hodnocení bylo popsáno 42 botanických
lokalit, které jsou součástí trasy vedení. Lokality byly vyhodnoceny z hlediska druhového složení a
biotopů. Bylo zjištěno cca 170 druhů rostlin. Nízká druhová početnost je dána tím, že průzkum byl
lokalizován pouze do trasy současného vedení a do míst plánované dílčí úpravy trasy. Z celkového
počtu 170 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin je jeden druh zařazen mezi druhy zvláště
chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb. Jedná se o měsíčnici vytrvalou (Lunaria
rediviva) – ohrožený druh, roste v nivě Ostravice i Morávky. Tento druh se vyskytuje roztroušeně
v celé nivě, záměrem nebude ovlivněn. V nivě toku Hranečník a Ostravice roste karpatský
subendemit kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), která je zařazena v Červeném seznamu jako
ohrožený druh, zákon ji ochranu nepřiznává. Navrhovaným záměrem se nesníží populace, nebude
ohrožen ani biotop druhu.
Při výstavbě záměru, především při provádění zemních prací spojených se stavbou stožárových
základů a během výstavby dočasných příjezdových cest dojde k odstraněním 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.
D.I.8.3 Vlivy na ÚSES
V rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz Příloha č. 7) je uvedeno ovlivnění jednotlivých
prvků ÚSES navrženým záměrem.
Vliv vedení na nadregionální biokoridory a regionální biocentra
K 143 Chropyňský luh – Oderská niva (osa vodní)
Ovlivnění: Realizace záměru je plánována v trase současného vedení. Stávající šířka koridoru
vedení se realizací zdvojeného vedení zmenší o cca 4,6 m v běžné trase. Funkčnost prvků a
migrační prostupnost nebude záměrem ovlivněna.
K 151 Kostelecké podlesí (osa mezofilní hájová)
Ovlivnění: Vedení zvn prochází v místě křížení s NRBK po zemědělské půdě. Navržené
zkapacitnění je situováno do stávající trasy vedení s označením V403. Migrační prostupnost územím
nebude ovlivněna. Spojitost nadregionálního biokoridoru nebude narušena.
K 145 (osa mezofilní)
Ovlivnění: Místo křížení vedení zvn a NRBK je na pastvinách s lesními remízky. Navržené
zkapacitnění je ve stávající trase vedení s označením V403. Funkčnost a spojitost biokoridoru
nebude záměrem narušena. Migrační průchodnost zůstane zachována.
K 101 (osa vodní)
Ovlivnění: Současné vedení zvn kříží nadregionální biokoridor, v místech kde je vloženo RBC 214
Kamenec. Zkapacitněním vedení se ovlivnění nepředpokládá, nedojde k rozšíření stávající šířky
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koridoru vedení, nevznikne nutnost zvětšení průseků. Vzhledem k nadzemnímu vedení je migrační
prostupnost zajištěna.
RBC 229 Tichavská Lubina (nivní, hygrofilní)
Ovlivnění: Vedení zvn zasahuje částečně do biocentra svým ochranným pásmem. Břehové porosty
jsou vykáceny na šířku ochranného pásma. Realizací zdvojeného vedení dochází ke zmenšení šířky
stávajícího koridoru vedení. Vzhledem k okrajovému zásahu se ovlivnění biocentra nepředpokládá.
Ekologická stabilita nebude snížena.
RBC 169 Metylovická hůrka (mezofilní)
Ovlivnění: Vedení zvn vede po okraji vymezeného biocentra, nezasahuje do něj. Navrhovaný záměr
je situován ve stávající trase vedení s označením V403 a neovlivní regionální biocentrum.
RBC 132 Ostravice (nivní)
Ovlivnění: Vedení nekříží biocentrum, pouze ochranné pásmo vede po jeho jižním okraji. Navrženým
zkapacitněním se zmenší stávající šířka koridoru vedení. Mokřad ani lužní porosty nebudou
záměrem ovlivněny.
Vliv vedení na regionální biokoridory
Ovlivnění: Vedení kříží sedm regionálních biokoridorů. Navržené zdvojení vede v místech křížení
s regionálními biokoridory v trase stávajícího jednoduchého vedení s označením V403. Vzhledem
k charakteru záměru nedojde k ovlivnění regionálních prvků ÚSES, migrační prostupnost a spojitost
koridorů v území bude zajištěna.
Vliv vedení na lokální prvky ÚSES
Trasa vedení 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.
Při dodržení výše uvedených opatření dojde u ptáků k dostatečnému vyloučení rizika přímého
usmrcování jedinců, poškození (zničení) obsazených hnízd nebo rušení v době hnízdění. U
ostatních skupin živočichů je riziko přímého zasažení jedinců (ve všech vývojových fázích, včetně
vajíček) opatřeními minimalizováno natolik, že nedojde k ohrožení místních, resp. regionálních
populací. Ztráty biotopů u zvláště chráněných druhů jsou opatřeními částečně zmírněny.
Ze závěru Biologického hodnocení (viz příloha č. 7) vyplývá, že hodnocený záměr za předpokladu
splnění navržených ochranných, kompenzačních či legislativních opatření nemá negativní vliv na
zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a zvláště
chráněné druhy.

D.I.9. Vlivy na krajinu
Součástí zpracované Dokumentace bylo provedeno Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (viz
Příloha č. 9). Hlavní závěry z provedeného posouzení jsou níže uvedeny. 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. Konfliktnost úseku je zesílena přítomností jedinečných
hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé a neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP,
PR, Natura 2000, NRBC, přírodní park, vizuální scéna, scenerie).
D.I.9.1 Konflikt s přírodními hodnotami
Trasa vedení prochází zemědělskou krajinnou se zastoupením přírodních prvků a místně dochází ke
konfliktu s pozitivními přírodními hodnotami. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb. se v koridoru vedení
vyskytují dvě evropsky významné lokality, přírodní rezervace, národní přírodní památka, prvky
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nadregionální územního systému ekologické stability, přírodní park a významné krajinné prvky.
Všechny tyto lokality mají pozitivní přírodní hodnotu v krajině.
Zvláště chráněná území a lokality NATURA 2000
Vliv záměru na zvláště chráněná území a lokality Natura 2000 je na přijatelné úrovní,
nejvýznamnějším biotopy a dotčené lokality nebudou záměrem ovlivněny.
Nadregionální prvky ÚSES
Trasa vedení kříží nadregionální biokoridory, prvky územního systému ekologické stability zdvojením
stávajícího vedení se ovlivnění nepředpokládá.
Přírodní park
Trasa současného vedení vede po jižním okraji přírodního parku od Jesenice po obec Tichá. Do
nejcennějších partií s hodnotami krajinného rázu nezasahuje. Přesto koridor se stožáry současného
vedení již ovlivňuje harmonické vztahy a přírodní hodnoty v malebné krajině mezi Moravskými
Beskydy a Štramberskou vrchovinou. Ochranné pásmo vedení vytváří trvale vizuálně patrné průseky
v lesních a břehových porostech. Nové dvojité vedení je vedeno převážně ve stávající trase vedení,
z tohoto důvodu již nedojde k významnému ovlivnění krajinného rázu dané oblasti. K ovlivnění
krajinného rázu dojde ve vizuální scenérii.
Navržená úprava trasy vedení u Lichnova, vede po zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a
po pozemcích obytného domu. Nevznikne nový průsek. Stávající varianta 0 vede v blízkosti
obytného domu. Varianta 0 ani varianta I nebude mít vliv na krajinný ráz a hodnoty přírodního parku.
Významné krajinné prvky
Zásah do vodních toků je minimální. Lesní a břehové porosty negativně ovlivňuje šířka koridoru
vedení, který je prokácen. Navržené zdvojené vedení nebude mít zásadní vliv na významné krajinné
prvky, neboť je převážně vedeno v trase stávajícího vedení s označením V403 a nevyžaduje
rozšíření koridoru vedení. Jižně od Palkovic dochází k posunutí stávajícího stožáru č. R26 o cca 60
m jihozápadním směrem v ose stávajícího vedení. Úprava trasy je o délce cca 920 m. Posun je
předpokládán v místě přechodu říčky Olešná. Dojde k okrajovému zásahu do břehových porostů.
Vzhledem k charakteru se významné ovlivnění nepředpokládá. Jižně od Bašky je variantně navržen
posun stávající trasy o cca 200 m jihozápadním směrem od současné osy vedení. Vedení zvn u
variantní úpravy trasy prochází lesním porostem u Hůry u Trojačky. Dojde k okrajovému zásahu do
okolních lesních porostů a částečnému ovlivnění významného krajinného prvku. Ovlivnění je
minimální. Varianta 0 a I vzhledem k vedení ve shodné trase neovlivní významný krajinný prvek,
průsek v lesním porostu je totožný.
D.I.9.2 Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do prostorových vztahů a ovlivnění vizuální
scény
Posouzení konfliktu s estetickými hodnotami, zásahu do prostorových vztahů a především ovlivnění
vizuálních charakteristik je zhodnoceno v rámci Posouzení vlivu záměru na Krajinný ráz (viz příloha
č. 9) ve 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 Prosenice – Sušice
Prostor vymezen v rovinaté a zemědělské krajině s převahou liniových prvků přírodních i
antropogenních. Současné vedení tvoří významnou linii v přehledné krajině, ovlivňuje estetické
hodnoty i prostorové vztahy v široké nivě Bečvy. Vzhledem k morfologii terénu je vedení viditelné
z blízkých i dálkových pohledů, krajina je přehledná. Krajinnou clonu tvoří vzrostlé břehové porosty.
V tomto prostoru je navrženo rozšíření současné transformovny, které je situováno na orné půdě JZ
od obce Osek nad Bečvou. Vzhledem k rozsahu a místě plánovaného rozšíření transformovny
nedojde k ovlivnění prostorových vztahů. Zdvojení vedení s použitím stožárů typu Dunaj (základní
výška 46 m) je lokalizováno v trase stávajícího vedení. Výška stožárů i rozpětí ovlivní prostorové
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vztahy v krajině. Nebude mít však vyšší nároky na vymezení ochranného pásma. Navrženým
zkapacitněním se vizuální scéna v prostoru částečně změní. Posuzovaný návrh vnáší do krajiny
stejný prvek, ale v jiném (větším) měřítku. Vedení je v rovinaté, krajině přehledné a upoutává na
sebe pozornost jak z blízkých, tak i z dálkových pohledů.
PDoKP 2 Hlinsko – Radotín
Prostor vymezen terénním horizontem a okrajem lesních porostů. Krajina je maloplošné struktury
místy s rozptýlenou zelení a zemědělským využitím. Současné vedení vede přes zalesněný hřbítek
SV od Sušice, kde zasahuje od prostorových i estetických vztahů průsekem listnatého lesa.
Viditelnost stožárů je vzhledem k reliéfu zvlněné krajiny a přítomností lesních porostů zmírněna.
Tvoří krajinnou clonu. Navržené zkapacitnění vedení významně ovlivní částečně estetické i
prostorové vztahy v krajině. Ovlivnění je na přijatelné úrovni.
PDoKP 3 Soběchleby – Choryně
Jedná se o prostor s velkoplošnou strukturou otevřených převážně zemědělských ploch. Vzhledem
k charakteru krajiny se významné ovlivnění prostorových vztahů nepředpokládá. Konflikt
s estetickými hodnotami se soustředí do údolních depresích vodních toků, kde dochází k průsekům
do břehových porostů a narušením přírodních hodnot a do blízkosti obcí, kde jsou stožáry negativně
v krajině vnímány. V území v okolí Kelče je přítomnost zřetelných architektonických dominant.
Vizuálně dominantními kulturními památkami v krajině je kostel v obci Soběchleby a zámek v Kelči.
Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými technickými prvky (stožáry vedení, vodiče), které
jsou viditelné zejména v otevřených úsecích, které v okolí města Kelče jsou. Vizuální scéna daného
prostoru je vedením (stožáry) ovlivněna. Vedení prochází severně v blízkosti obcí Kladníky, Radotín,
Soběchleby, Dolní Nětčice, Rouské, Kelč, Komárovice a jižně od obce Kladeruby. Z obcí je vedení
patrné blízkými pohledy. Vizuální vjem je navíc umocněn mírně zvlněným reliéfem krajiny a její
otevřeností. Místy je vedení odcloněno ovocnými sady a liniemi ovocných dřevin podél komunikací,
údolími a břehovými doprovody vodních toků. Navržené zkapacitnění ovlivní prostorové vztahy i
vizuální charakteristiku krajiny. Stožáry nebudou novým prvkem v krajině, ale zkapacitněním se
změní jejich měřítko. Výška i rozpětí na sebe upoutá pozornost především v blízkých pohledech.
Vzhledem k zemědělskému charakteru krajiny je ovlivnění na přijatelné úrovni.
PDoKP 4 Choryně - Jesenice
Krajinnou dominantou v zemědělsko-průmyslové krajině u Valašského Meziříčí je niva Bečvy
s břehovými porosty. Zde jsou soustředěny estetické i „přírodní“ hodnoty, přestože tok je regulován a
niva zemědělsky využívaná. Prostorové a harmonické vztahy jsou vedením (stožáry) ovlivněny
směrem k obci Lešná, kde se mírně zvlněný reliéf zvedá v plochou vrchovinu. Je to krajina
maloplošné struktury s přítomností kulturních dominant, které tvoří estetický prvek v krajině (dvě
kapličky se vzrostlými lípami u obce Lešná).
Vizuální scéna je současným vedením již ovlivněna. Široká niva Bečvy, otevřená zemědělská oblast
a zvedající se svah u obce Lešná tvoří přehlednou krajinu. Současné vysoké stožáry jsou patrné
z blízkých, ale i z dálkových pohledů. Krajina s vedením je přehledná z vyvýšeného místa „Slaná
voda“ (414 m n. m) situovaného severně od obce Vysoká. Navržené zkapacitnění vnese do
přehledné krajiny nové měřítko, ovlivní estetické vztahy i vizuální vjem v krajině.
PDoKP 5 Hostašovice – Tichá
Dotčený prostor je součástí přírodního parku Podbeskydí. Je zřetelně vymezen terénními horizonty.
Okraj prostoru tvoří hradby Beskydských hor. Území je s maloplošnou strukturou, mozaikou
s výraznými prvky rozptýlené zeleně v krajině se zemědělským využitím. Vedení prochází po úpatí
Štramberské vrchoviny nad obcemi Hodslavice, Mořkov, Veřovice, Bordovice a obcí Tichá. Vedení
se stožáry vnáší do krajiny antropogenní liniový koridor, který ovlivňuje harmonické i prostorové
vztahy v krajině.
Optické vnímání vedení stožárů se výrazně mění s každou změnou stanoviště a pozorovatele. Z
některých pohledů splynou stožáry vedení v zákrytu v jediný. Již malá změna stanoviště tuto situaci
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změní a budou tak převažovat pohledy, ze kterých naopak budou vynikat dva a více vedle sebe
stojících stožárů. Stejně tak ochranné pásmo 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 Hodslavice, kde jsou situovány do střední části obce. U ostatních obcí vede
koridor na jejich severních okrajích. Podbeskydí je území s panoramatickým vnímáním krajiny. Z
nové rozhledny na Velkém Javorníku se skýtají dálkové krajinné pohledy do údolí. Navržené
zkapacitnění vzhledem k výšce i rozpětí nových stožárů ovlivní částečně prostorové vztahy a
vizuální souvislosti krajiny.
PDoKP 6 Kozlovice – Palkovice
Prostor je zřetelně vymezen terénními horizonty a okraji lesních porostů Palkovické a Melylovické
hůrky. Území je s průhledy a přítomností panoramatického vnímání krajiny. Vedení vede po úbočí
obou svahů uzavřeného údolí. Zkapacitnění vedení Prosenice – Nošovice vede na východním okraji
obcí Kozlovice a Palkovice.
Koridor vedení s vysokými stožáry se uplatňuje v blízkých pohledech (do 1 km), neboť vede na
svahu poměrně sevřeného a úzkého údolí. Stožáry se uplatňují ve vizuální scenerii v celé své délce.
Stožáry jsou vnímány jako nedílná součást krajiny. Jižně od Palkovic dochází k posunutí stávajícího
stožáru č. R26 o cca 60 m jihozápadním směrem v ose stávajícího vedení. Posun je předpokládán
v místě přechodu říčky Olešná. Dojde k okrajovému zásahu do břehových porostů, ovlivnění
harmonických i prostorových vztahů se v dané přeložce nepředpokládá. Posuzovaný návrh vnáší do
údolí stejný prvek, ale ve větším měřítku. Nové stožáry se stanou ohniskem a budou na sebe
upoutávat pozornost.
PDoKP 7 Baška – Nošovice
Prostor je součástí agro-industriální krajiny Frýdecko-Místecka. Estetické hodnoty a harmonické
vztahy jsou soustředěny do dvou niv velkých řek Ostravice a Morávky. Řeka Ostravice a Morávka
se podílejí na krajinném rázu dané oblasti. Zřetelné jsou linie břehových lužních porostů v širokých
nivách. Střídá se velkoplošná struktura otevřených ploch s většími porostními celky s harmonickým
výrazem s velkoplošnou strukturou průmyslových a zemědělských areálů.
Ve vizuální scéně dálkových pohledů se uplatňují zalesněné hory Moravskoslezských Beskyd
s dominantní Lysou horou (nadmořská výška 1323 m n.m.). Vedení je vnímáno nejen z dálkových
pohledů, ale i z blízkých pohledů. Ve vizuální scéně blízkých pohledů jsou stožáry patrné
v rovinatých částech prostoru tj. v blízkosti širokých otevřených niv. Při průchodu Hůrou u Trojačky
jsou stožáry odcloněné morfologií terénu zvlněné krajiny se zaříznutými údolími a přítomností
smíšených lesů. Výrazně negativní vliv je vnímán při průchodu přírodě blízkém území jako jsou nivy
Ostravice a především Morávky.
Jižně od Bašky je variantně navržen posun stávající trasy o cca 200 m jihozápadním směrem od
současné osy vedení. Tento posun je z důvodu oddálení od obytných a hospodářských budov, které
se nacházejí v ochranném pásmu. Vedení u variantní úpravy trasy prochází lesním porostem u Hůry
u Trojačky. Dojde k okrajovému zásahu do okolních lesních porostů, prostorové vztahy budou
částečně ovlivněny novým průsekem. Tato varianta je však vhodnější z hlediska vizuálních
podmínek a akustické pohody. U varianty 0 a I nedojde k zásahu do lesních porostů, avšak obytné
budovy zůstanou v ochranném pásmu. Z hlediska krajinného rázu jsou varianty shodné.
Technické řešení stavby ovlivňující krajinný ráz
Na základě technického řešení trasy vedení v krajině lze definovat ovlivnění krajinného rázu.
Navržené zdvojení vedení V403 v úseku Prosenice – Nošovice ovlivňuje částečně krajinný ráz
z následujících důvodů:
a) nový liniový koridor v území: trasa vedení nepředstavuje nový liniový koridor a v maximální
možné míře vede ve stávajícím koridoru a zachovává současnou trasu. Využívá 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
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území, kterým koridor vedení převážně prochází, jsou stožáry již vnímány jako nedílná součást
krajiny. Průseky lesními a břehovými porosty se nerozšíří, naopak se šířka koridoru zmenší o cca
5 m.
V trase vedení jsou místa, kde dochází k odklonění z původní trasy vedení a místa, kde je trasa
vedení řešena variantě. Navrženými variantními řešeními nedojde k ovlivnění krajinného rázu.
b) výška nového vedení ovlivňuje vizuální charakteristiku dané oblasti: při zdvojení stávajícího
vedení je uvažováno převážně (cca 65 km) s použitím stožárů typu Dunaj o základní výšce 46 m
se šířkou koridoru 69,4 m v běžné trase. Na cca 15 km budou použity stožáry typu Soudek o
základní výšce 54 m a šířce koridoru 58,6 m v běžné trase. Současná výška stožárů je cca 30 m.
V zájmovém koridoru jsou již stožáry vnímány jako nedílnou součástí krajiny. Výška navržených
stožárů ovlivní vizuální charakteristiku oblasti.
c) rozšíření TR Prosenice: stávající vedení s označením V403 je vedeno z transformovny
Prosenice, ze které vychází jako jednoduché vedení s označením V403. Nové dvojité vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením V403/803 bude vycházet z nově rozšířeného areálu
stávající transformovny Prosenice. Nové rozšíření je uvažováno na přilehlých zemědělských
pozemcích současné rozvodny. Nebude mít vliv na krajinný ráz dané oblasti.
Shrnutí zásahu do prostorových vztahů, harmonického měřítka a vizuální scenérie pro
PDoKP
• navrženým zkapacitněním nevznikne nový prvek v krajině;
• posuzovaný návrh vnáší do krajiny stejný prvek, ale v jiném měřítku;
• vedení 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 46 a 54 m viditelné i z dálkových pohledů (cca 3 km);
• 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 zkapacitnění ovlivní vizuální scenérii ve všech PDoKP.
Tabulka č. 49 Identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu záměru
Klasifikace identifikovaných znaků

Znaky dle §12

Konkrétní identifikované
znaky a hodnoty
Řeka Bečva a Mlýnský
náhon Strhanec (součástí
EVL Bečva – Žebračka)
PR Rybníky
EVL Řeka Ostravice
EVL Niva Morávky, NPP
Skalická Morávky
Nadregionální biokoridory
Významné krajinné prvky
(vodní toky a lesní porosty)

Posouzení míry
vlivu na
identifikované
znaky

Dle pozitivních
či negativních
projevů
Pozitivní
Neutrální
Negativní

Zásadní
Spoluurčující
Doplňující

Pozitivní zásah
Žádný zásah
Slabý zásah
Jedinečný Středně silný zásah
Význačný Silný zásah
Stírající zásah
Běžný

pozitivní

zásadní

význačný

slabý zásah

pozitivní
pozitivní

spoluurčující
zásadní

význačný
význačný

středně silný zásah
středně silný zásah

pozitivní

zásadní

jedinečný

středně silný zásah

pozitivní

spoluurčující

běžný

slabý zásah

pozitivní

spoluurčující

běžný

slabý zásah
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Znaky kulturní
charakteristiky vč.
kulturních
dominant

Znaky estetických
hodnot vč. měřítka
a vztahů v krajině

Městská památková zóna
Kelč
Kulturní památky
Kulturní dominanty obcí
Drobná sakrální stavba
Harmonická krajina
přírodního parku
Podbeskydí
Dominantní liniové útvary
v krajině (vodní toky, nivy,
břehová vegetace, aleje
Charakteristické průhledy a
přítomnost míst
panoramatického vnímání
krajiny
Maloplošná struktura –
mozaika drobných ploch a
prostorů převažujícím
přírodním charakterem
Maloplošná struktura mozaika s výraznými prvky
rozptýlené zeleně v krajině
se zemědělským využitím
Velkoplošná struktura
otevřených ploch a větších
porostních celků
s harmonickým výrazem
Přítomnost zřetelných
terénních dominant
Velkoplošná struktura
průmyslových a
zemědělských areálů
Přítomnost zřetelných
architektonických dominant

pozitivní

spoluurčující

běžný

slabý zásah

pozitivní
pozitivní
pozitivní

doplňující
doplňující
doplňující

běžný
běžný
běžný

žádný zásah
žádný zásah
žádný zásah

pozitivní

zásadní

význačný

středně silný zásah

pozitivní

zásadní až
spoluurčující

význačný

středně silný zásah

pozitivní

doplňující

význačný

slabý zásah

negativní

spoluurčující

význačný

středně silný zásah

pozitivní

spoluurčující

běžný

slabý zásah

neutrální

zásadní

běžný

žádný zásah

pozitivní

doplňující

význačný

žádný zásah

negativní

spoluurčující

běžný

žádný zásah

pozitivní

doplňující

běžný

slabý zásah

Tabulka č. 50 Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu
Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu
(viz §12 zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky
Vliv na stanoviště Natura 2000
Vliv na významné krajinné prvky (VKP)
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky
Vliv na krajinné dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na prostorové vztahy v krajině

Rozšíření TR
Prosenice

Vedení
(stožár Dunaj)

Vedení
(stožár Soudek)

žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný
žádný

slabý až středně silný
středně silný
slabý
žádný
slabý
slabý
slabý až středně silný
slabý až středně silný

slabý až středně silný
středně silný
slabý
žádný
slabý
slabý
slabý až středně silný
slabý až středně silný

Nadzemní vedení zvláště vysokého napětí bezesporu ovlivňuje krajinný ráz. Jako výrazně negativní
je však vnímáno jen v konkrétních specifických případech, především v čistě přírodním nebo v
přírodě blízkém území. Koridor vedení prochází územím, kde jsou stožáry zpravidla vnímány již jako
nedílná součást krajiny. Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými technickými prvky (stožáry
vedení, vodiče), které jsou viditelné zejména v otevřených úsecích krajiny. Optické vnímání vedení
stožárů se výrazně mění s každou změnou stanoviště a pozorovatele. Z některých pohledů splynou
stožáry vedení v zákrytu v jediný. Již malá změna stanoviště tuto situaci změní a budou tak
převažovat pohledy, ze kterých naopak budou vynikat dva a více vedle sebe stojících stožárů.
Stejně tak ochranné pásmo vedení vytváří trvale vizuálně patrné průseky lesními a břehovými
porosty.
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Trasa dvojitého vedení je z převážné části situována v trase stávajícího vedení s označením V403
tak, aby z pohledu krajinného rázu nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu nově vznikajícími průseky.
Vliv dvojitého vedení nedosáhne míry, která by byla s ohledem na ochranu krajinného rázu a jeho
zákonných kritérií neúměrná. Zkapacitnění vedení v maximální míře zachová stávající trasu a
využívá existujících stožárových míst. Přesto vzhledem k novým rozměrům je z hlediska ochrany
krajinného rázu kolizní, a to především z pohledu ovlivnění harmonických a prostorových vztahů v
území. Vzhledem k charakteru stavby není možné z hlediska snížení vlivu na krajinný ráz navrhnout
kompenzační opatření. Podzemní varianta vedení vzhledem k náročnosti není uvažována.
Na základě výše uvedené analýzy je možné konstatovat, že navrhovaná stavba „Zdvojení
stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“ představuje v omezené míře rušivý zásah do
zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu. Hlavním důvodem
minimalizace vlivu je to, že zdvojené vedení V403/803 je vedeno v převážně v trase stávajícího
jednoduchého vedení V403. V trase vedení tři místa, kde dochází k odklonění z původní
trasy vedení a dvě místa, kde je trasa vedení řešena variantě. Odklonění trasy ani variantní řešení
nebudou mít významný negativní vliv na krajinný ráz. Pouze u navrženého variantního řešení
odklonění trasy u obce Skalice dojde k částečnému zásahu do lesních porostů v délce cca 1 km.
Realizace navrženého záměru výrazně negativně neovlivní lokality a území chráněné zákonem č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Stavba zdvojeného vedení nebude mít vyšší nároky na
vymezení ochranného pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. Nebude převážně rozšiřovat požadavky
na rozsah ploch bez porostu.
Ze závěrů Posouzení vlivu na krajinný ráz vyplývá, že záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403
Prosenice - Nošovice‟ je navržen 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.

D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.10.1 Konflikt s kulturními hodnotami
V Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 9) je uvedeno, že trasa vedení prochází
územím, které je historicky i archeologicky významné. Z hlediska soustředění kulturních hodnot a
starého osídlení je to především zemědělská oblast Moravské brány a Kelčska. Koridor vedení
prochází v celé délce krajinou s výskytem kulturních i archeologických hodnot.
Městská památková zóna
MPZ Kelč vyhlášena vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. Součástí městské památkové zóny je
historické jádro města s mnoha kulturními památkami.
Vedení zvláště vysokého napětí vede v dostatečné vzdálenosti od vymezené MPZ (historické jádro
centra města) po zemědělských pozemcích severně od města Kelč. Vzhledem k této skutečnosti
nedojde vlivem zdvojení stávajícího vedení k žádnému ovlivnění MPZ. Ovlivněna bude vizuální
scenérie prostoru.
Kulturní památky
Trasa záměru prochází v celé své délce volnou, převážně zemědělskou krajinou, bez
bezprostředního kontaktu s kulturními památkami. Vyhlášené kulturní památky jsou soustředěny do
center a blízkého okolí obcí a měst.
V blízkosti nebo v koridoru vedení zvláště vysokého napětí se nacházejí 2 kapličky u obce Lešná,
které jsou kulturními památkami. Ty nejsou vedením narušeny, dochází pouze k ovlivnění
harmonických a vizuálních vztahů. Zkapacitnění nebude mít významný vliv. Pod současným
vedením se nachází mezi obcí Lešnou a rozcestím Vysoká jeskyně Panny Marie Lurdské, která byla
postavena v roce 1895 a nebude zkapacitněním ovlivněna, pouze v pohledových souvislostech.
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V trase vedení se nacházejí další drobné křížky a kapličky (křížek u obce Soběchleby) navrhovaným
záměrem nebudou ovlivněny.
Při realizaci záměru (v průběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického nálezu.
Území dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Ve smyslu uvedeného zákona bude nutné stavbu od
jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické struktury situaci prostřednictvím
oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat, včetně provedení
archeologického výzkumu.
Lokalita záměru se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám.
V případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu archeologických
památek.
Realizace a provoz záměru nebude mít významně negativní vliv na hmotný majetek a kulturní
památky.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti příhraničních
vlivů
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem šířky 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. Pozitivní celospolečenské vlivy na elektrickou soustavu
jsou pro realizaci záměru rozhodující a převažující nad potencionálními vlivy lokálními. Tyto vlivy
komplexně spadají mezi environmentální a společenské determinanty zdraví a souvisí s realizací
programu trvale udržitelného rozvoje celé dotčené oblasti. 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.
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.
Vlivy záměru na kulturní památky nejsou předpokládány. Všechny objekty, které se vyskytují
v ochranném pásmu nového dvojitého vedení, byly již postaveny, a tedy se nacházely v ochranném
pásmu stávajícího jednoduchého vedení s označením V403, vzhledem k tomu nelze předpokládat
zhoršení vlivu nového dvojitého vedení na tento hmotný majetek.
Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr výstavby zdvojeného
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, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů).
Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný.
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní
hranice.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nadstandardních stavech
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Rizika havárií spojená s výstavbou vedení zvn jsou minimální a při respektování základních pravidel
při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu
pohonných jednotek vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování rizikových
materiálů včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné.
Rizika havárií z hlediska potencionálního ohrožení povrchových nebo podzemních vod spojená s
výstavbou zdvojeného 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.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů spočívají v těchto oblastech:
- V maximální míře využití koridoru stávajícího vedení;
- Minimalizace prostorových nároků vedení;
- Dodržení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu s ohledem na ochranu
životního prostředí a veřejného zdraví;
- Stanovení příjezdových cest k jednotlivým stožárům;
- Stanovení nezbytného rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les a prořezu vzrostlé zeleně;
- Kvantifikace materiálových a surovinových nároků na provedení stavby včetně nátěrových hmot,
které budou v rámci realizace použity;
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- Stanovení množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během výstavby a určit způsob jejich
využití nebo odstranění v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění;
- V maximální míře preferovat využití odpadů jako druhotné suroviny;
- Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby;
- Zpracování časového plánu realizace stavby;
- Zohlednit oprávněné požadavky institucí VUSS a ÚCL v podobě denního překážkového
barevného značení vedení zvn.
Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí může být dále řada zdůvodněných opatření,
zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření se
stanou součástí podmínek navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě i provozu
záměru provedena.
Základní opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů při
výstavbě spočívají v těchto oblastech:
- Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV);
- Manipulaci s vodícími lany (montáž, demontáž u stávajícího vedení) provádět maximálně šetrně
ve vztahu k okolní přírodě;
- Při výstavbě bude zvolena technologie zatahování pomocným lankem. Pomocné lanko bude
přepraveno přes lokalitu pěší osobou, loďkou apod. Na lanko bude navázáno pomocné konopné
lano. Na konopné lano je navázáno montážní respektive zatahovací lano a následně na něj
vlastní vodiče. Před stožárem je umístěn naviják, za stožár jsou umístěna lana s brzdou, na
stožáry jsou umístěna pomocná zařízení obdoby kladky a na ně navléknuto pomocné konopné
lano. Pomocí motorového navijáku jsou lana a po něm vodič natahovány na stožár. Za použití
této technologie nedochází k pojezdu těžké techniky v blízkosti vodních toků, významných lokalit
aj.
- V případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací informovat příslušný orgán
státní památkové péče a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění;
- Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu přednostně v období vegetačního
klidu (listopad - březen). Postupovat v souladu s ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích);
- Odpad z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během výstavby využít po dohodě s
vlastníkem pozemku přednostně jako palivo (dřevo). Zbylé dřeviny budou po dohodě s vlastníkem
pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu využití (např. odvoz vlastníkem, ponechání
k rozkladu na místě);
- V maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a preferovat jejich
využití jako druhotné suroviny. Výkopovou zeminu použít k terénním úpravám v okolí výstavby
stožáru. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky;
- Průběžně kontrolovat technický stav používaných stavebních a dopravních mechanismů a jejich
vybavení prostředky pro likvidaci případných úniků pohonných hmot anebo olejů;
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na území dotčené stavbou, musí být
v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto
územích.
- Stavební stroje a mechanizmy budou používat pouze ekologická maziva a oleje;
- Neponechávat v chodu motor nákladních automobilů, stojí-li vozidlo na místě stavby;
- Veškerou údržbu a opravy stavebních a dopravních mechanismů včetně doplňování pohonných a
mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod
stavenišť. Zjištěné úniky budou neprodleně lokalizovány, ohlášeny a odborně sanovány;
Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

185

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice

- Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu
provádění zemních prací;
- V případě potřeby zajistit skrápěním snížení sekundární prašnosti stavenišť a příjezdových
komunikací;
- Zajistit pravidelné proškolování zaměstnanců dodavatele stavby v oblasti dodržování ZOV a
havarijního plánu. Provádět pravidelnou kontrolu dodržování ZOV a znalosti havarijního plánu;
- Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu
či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak.
Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na životní prostředí, kterým je údržba
ochranného pásma vedení, omezit v těchto oblastech:
- Šetrně provádět výřez s důslednou likvidací vyřezaných náletových křovin a keřů;
- Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných
vodám (viz příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění). Zajistit odstranění
veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavky zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a souvisejících předpisů;
- Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném
nezbytně nutném rozsahu.
Technická opatření:
Ochrana vod
Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním omezit riziko i
drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Na místě
stavby bude k dispozici dostatečné množství sanačního materiálu a vodotěsných nádob pro
případ úniku;
Veškerou údržbu a opravy stavebních a dopravních mechanismů včetně doplňování pohonných a
mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod
stavenišť. Zjištěné úniky budou neprodleně lokalizovány, ohlášeny a odborně sanovány;
V prováděcím projektu bude nezbytné specifikovat případné negativní vlivy stavby na vodní režim
lokality a pásma hygienických ochran vod a navrhnout opatření k jejich eliminaci;
V období výstavby věnovat zvýšenou pozornost případným znečišťujícím látkám;
Křížení vodních toků a ploch, je nutné ji projednat s příslušným vodoprávním úřadem (podle §17
zákona č. 254/2001 Sb.);
Další stupně projektové dokumentace předložit Správcům toků a povodí, přizvat je k dalšímu
jednání a předem oznámit zahájení stavby;
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;
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;
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
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souhlasu dle §17 zákona č. 254/2001Sb. v platném znění. Žádost bude podána dle vyhlášky
č.432/2001Sb v platném znění;
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
proveden hydrogeologický průzkum a navržena opatření k ochraně kvality a kvantity vod;
V průběhy realizace záměru bude zakládání stožárových patek prováděno tak, aby nedošlo k
ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod;
V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. V něm budou
vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby s dopadem na jakost podzemních a
povrchových vod a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou uvedena opatření
k zamezení vzniku havárie a postupy k odstranění jejích škodlivých následků;
Při provádění nátěrů stožárových konstrukcí je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci
zeminy v okolí stožárů nátěrovými hmotami při jejich manipulaci nebo jejich zbytky z odložených
obalů. To platí i pro následné provádění nátěrů v rámci provozní údržby;
Ve vodohospodářsky významných územích (zátopová území, vodní toky) nesmí být ani
krátkodobě opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné
jejich parkování;
V průběhu vlastního provozu záměru bude údržba stožárů a vodičů prováděna tak, aby nedošlo k
ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod;
Ochrana ovzduší
V období výstavby zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí jako jsou např.
přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování sypkých materiálů
atd.;
V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských sídlišť;
Neponechávat motor nákladních automobilů v chodu, stojí-li vozidlo na místě stavby stožáru.
Ochrana soustavy NATURA 2000
Obecná opatření
V místě přechodu vedení nad korytem náhonu Strhanec, nad Bečvou, Ostravicí a Morávkou
budou zemnící lana opatřena výstražnými značkami minimalizujícími možný střet letících ptáků
s pevnou překážkou.
Kácení dřevin provádět mimo vegetační období a mimo hnízdní období ptáků, provádět v období
září – březen. Termín provádění prací může být po dohodě s biologickým dozorem upraven.
Stavební činnosti v okolí dotčených EVL tedy vodních toků Bečvy, Ostravice a Morávky
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 proti splachům mechanického znečištění v době výstavby
Na území EVL 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 Bečvy, Ostravice nebo Morávky.
Všechny stroje musí být mimo pracovní dobu lokalizovány mimo zátopovou oblast.
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Monitoring a stavební dozor
Při stavbě musí být přítomen odborně způsobilá osoba vykonávající biologický dozor. V případě
zjištění negativních jevů na přírodní prostředí musí být okamžitě přijata opatření na eliminaci
důsledků těchto jevů.
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.
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.
Ochrana přírody, ekosystémů a krajiny
Legislativní opatření
Před realizací jakýchkoliv činností, které by zasahovaly do biotopu výše vyjmenovaných zvláště
chráněných druhů s užší vazbou na zkoumané území, či je jinak negativně ovlivňovaly, je nutné
kladné vyřízení výjimky ze zákazů ve smyslu §49, §50, resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění.
Orgánem kompetentním pro udělení příslušné výjimky je Krajský úřad, popřípadě Správa
příslušné chráněné krajinné oblasti.
Potenciální negativní dopad záměru významný z hlediska ochrany přírody, tj. ve smyslu § 5, § 5a
a § 50 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, byl konstatován u následujících skupin a druhů:
• všechny druhy ptáků s hnízdní vazbou na zkoumané území
• dotčené druhy obojživelníků a plazů
• dotčené druhy savců.
Ochranná opatření
Případný trvalý zábor a průseky související s ochrannými pásmy či jinými stavebními činnostmi
nebo stavbami vedení by měl být prováděn 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 biotopů.
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 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 ne
prvky přírody.
Z důvodu maximální eliminace zranění nebo usmrcení ptáků je přesto vhodné opatřit vedení
optickými prvky zemnícího lana v místech častých migrací ornitofauny (v místech křížení vedení
s významnými toky: Strhanec, Bečva, Dolnonětčický potok, Juhyně, Jičínka, Sedlnice,
Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka a také vodní plochy, které jsou v trase vedení). Přesné
umístění optické signalizace bude po dohodě s biologickým dozorem, až na základě konkrétního
umístění stožárovým míst.
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.
V rámci záměru nesmí dojít k přímému či nepřímému negativnímu ovlivnění kvality vody a
vodního režimu.
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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. Pokud nebude biologický dozor na stavbě zajištěn, je
vhodné, aby v místech mokřadních společenstev byl termín dodržen v každém případě.
Ochrana půdy
Minimalizovat řešení manipulačních pásů v úsecích po spádnici, volbou umístění stožárových
míst přizpůsobit terénu tak, aby byly minimalizovány nutné přístupy a řešení spojitých
manipulačních pásů po spádnici a tyto zásady včetně návrhů protierozních opatření rozpracovat
v ZOV stavby;
V prostoru jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického
průzkumu;
Po ukončení stavby skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav;
Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního stavu
či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak.
Ochrana lesů
Stanovit rozsah nezbytného smýcení lesních porostů, smýcení omezit pouze na plochu trvalého
záboru pro výstavbu;
Smýcení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení v hnízdním
období (březen – červenec). Tuto podmínku lze porušit v případě, že biologický dozor průzkumem
vyloučí hnízdění ptáků v místě zásahu;
Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého a dočasného
záboru;
Dočasné zábory umisťovat mimo PUPFL;
Zajistit následnou péči o dotčené lesní porosty. Podpořit vytvoření náhradního lesního pláště.
Odpadové hospodářství
Prováděcí dokumentace musí obsahovat vyčíslení předpokládaného množství vytěžené zeminy a
její maximální využití;
Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství;
o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena
odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající
odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
Jiná opatření
Zásadní opatření je nutno formulovat již při zpracování dokumentace pro územní řízení
v „Zásadách organizace výstavby“, který musí obsahovat jednoznačné určení přístupových cest,
montážních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí specifikovat lokality s
nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky, případně s úplným zákazem vjezdu této
techniky. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat s dotčenými obcemi a příslušnými
orgány státní správy;
Při výběrovém řízení na dodavatele stavby 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).
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D.V. Charakteristika použitých metod
předpokladů při hodnocení vlivů

prognózování

a

výchozích

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 byly vypracovány tato hodnocení:
• Botanický průzkum;
• Vlastní terénní průzkum;
• Zoologický průzkum.
Hodnocení bylo provedeno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
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.
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:
• Akustická studie;
• Posouzení vlivů na zdraví;
• Posouzení vlivu neionizujícího záření.
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 posuzované akce. Informace o
zájmovém území byly získány z mapových podkladů, z literatury, z konzultací s příslušnými
odborníky a z konzultací s pracovníky státní správy a samosprávy. Získané údaje byly prověřeny a
doplněny vlastním průzkumem lokality.
Při zpracování Dokumentace byly použity informace a údaje z následujících zdrojů:
• literatura a další písemné podklady,
• digitalizované podklady na CD-ROM a DVD-ROM,
• terénní průzkumy,
• osobní jednání,
• internetové stránky a odborné články.
Seznam použité literatury, podkladů a zdrojů
• Platné právní předpisy (zákony, nařízení vlády a vyhlášky), které se vztahují k problematice
posuzování vlivů na životní prostředí
• Zpravodaje EIA, Ministerstvo životního prostředí
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Manuál prevence v lékařské praxi, Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. a spolupracovníci,
Státní zdravotní ústav, Národní program zdraví, 1998
Elektroatlas 1:100 000 Česká republika, ČEPS a.s.
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, velkoplošně
chráněná území, maloplošně chráněná území, památné stromy) ve formátu *shp
Krajský úřad Olomouckého kraje – digitální data (Přírodní parky) ve formátu *shp
Krajský úřad Zlínského kraje – digitální data (Přírodní parky) ve formátu *shp
Krajský úřad Moravskoslezského kraje – digitální data (Přírodní parky) ve formátu *shp
Podklady pro EIA záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
zpracovatel Elektrotrans, a.s. (3/2013)
http://geoportal.gov.cz
http://heis.vuv.cz/
http://www.nature.cz
http://drusop.nature.cz/
http://www.geofond.cz
http://mapy.nature.cz/
http://www.npu.cz/
http://monumnet.npu.cz
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.geology.cz
http://www.chmi.cz
http://www.szu.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.kr-olomoucky.cz/
http://kr-zlinsky.cz/
http://kr-moravskoslezsky.cz/

Fotodokumentace
Fotodokumentace byla pořízena zpracovatelem Dokumentace v rámci prohlídek stávajícího stavu
předmětného nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV mezi TR Prosenice a TR Nošovice a
souvisejícího okolí.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru výstavby 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.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
E.I. Variantní řešení trasy vedení
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5., jedná se o zdvojení vedení s označením V403/803 o napěťové
hladině 400 kV mezi TR Prosenice a TR Nošovice. Předmětné vedení o napěťové hladině 400 kV
představuje rozsáhlou liniovou stavbu o celkové délce cca 80 km. Trasa je v maximální možné míře
vedena v koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V403, mimo dílčí
úpravy trasy v obci Mořkov, Palkovice a úseku Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu
s vedením s označením V405. Součástí záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice
v celkové délce cca 200 m.
V obci Lichnov a Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného pásma
s objekty určenými pro bydlení. Z toho důvodu jsou v uvedených lokalitách navrženy následující
varianty umístění trasy vedení.

E.I.1. Lokalita Lichnov
Varianta 0 – Lichnov – zdvojené vedení s označením V403/803 v trase stávajícího vedení
s označením V403 o napěťové hladině 400 kV
Jedná se o tzv. nulovou variantu, jejíž realizace spočívá v použití stožáru typu Dunaj na stávajících
stožárových místech č. 154 – 158 s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy
vedení s označením V403. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožárů typu Dunaj
69,4 m v běžné trase. Tato varianta nevyřeší kolizi, jelikož objekty i nadále budou umístěny v OPV
zdvojeného vedení s označením V403/803.
Varianta I – Lichnov – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s označením V403/803 o napěťové
hladině 400 kV;
Tato varianta uvažuje s použitím stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m na
stávajících stožárových místech 154 – 155 a dílčí změnou stávající trasy vedení v úseku rozpětí
stávajících stožárových míst č. 155 – 160 při použití stožárů typu Dunaj s vyložením fázových vodičů
cca 14,7 m. Úprava je provedena mírným odklonem trasy do nově přeloženého stožáru č. 158, který
se posune o cca 25 m severním směrem od osy stávajícího vedení s označením V403. Trasa vedení
se od stávajícího stožáru č. 155 severně odklání od stávající trasy vedení s označením V403 až do
nového stožárového místa č. 158. Vedení se připojí u stožáru č. 160 do stávající trasy vedení, ve
které dále pokračuje. Celková délka úpravy trasy činí cca 1620,0 m. Šířka koridoru vedení pro stožár
typu Dunaj je 69,4 m v běžné trase a pro stožár Soudek je 58,6 m v běžné trase. Vzhledem k zúžení
ochranného pásma vedení mezi stožáry č. 154 – 155 dochází k vyřešení kolizní situace s objektem
č.p. 56, který se nyní bude nacházet na hranici OPV. Dílčí úpravou trasy vedení se objekt č.p. 218
dostane cca 3,0 m za hranici OPV.
Navržená varianta I úpravy trasy vedení u Lichnova, vede po zemědělsky obhospodařovaných
pozemcích a nevznikne nový průsek. Stávající varianta 0 vede v blízkosti obytného domu. Varianta 0
ani varianta I nebude mít vliv na krajinný ráz a hodnoty přírodního parku. Variantní řešení
nepředstavují významný zásah do fauny, flóry a biotopů vyskytující se v úseku protínajícího vedení,
ovlivnění je minimální. Hygienické limity hluku pro denní i noční dobu budou prokazatelně
nepřekročeny při kterémkoliv variantním řešení trasy vedení.
Varianta I je z pohledu odstranění kolize obytných domů s ochranným pásmem nového vedení a
z provozního hlediska hodnocena jako výhodnější.

E.I.2. Lokalita Skalice
Varianta 0 – Skalice – zdvojené vedení s označením V403/803 v trase stávajícího vedení
s označením V403 o napěťové hladině 400 kV
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Jedná se o tzv. nulovou variantu, jejíž realizace spočívá v použití stožáru typu Dunaj na stávajících
stožárových místech č. 222 – 225 s vyložením fázových vodičů 14,7 m a zachováním stávající trasy
vedení s označením V403. Šířka koridoru vedení je při použití konfigurace stožárů typu Dunaj
69,4 m v běžné trase. Z důvodu dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění nelze tuto variantu realizovat.
Varianta I – Skalice – zdvojené vedení s označením V403/803 s posunem o cca 1,5 m od osy
stávajícího vedení s označením V403 o napěťové hladině 400 kV
Realizace varianty I spočívá v použití stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a
posunutím osy vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405 z důvodu souběhu
těchto vedení a dodržení hygienických požadavků stanovených v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v
platném znění. Šířka koridoru vedení při použití stožáru typu Soudek je 58,6 m v běžné trase. Tato
varianta nevyřeší kolizi, jelikož objekty i nadále budou umístěny v OPV zdvojeného vedení
s označením V403/803.
Varianta II – Skalice – dílčí úprava trasy zdvojeného vedení s označením V403/803 o napěťové
hladině 400 kV
Tato varianta uvažuje s použitím stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a dílčí
změnou stávající trasy vedení s označením V403 v úseku rozpětí stávajících stožárových míst č.
222 – R30. Trasa vedení se od stožáru č. 222 odkloní do nově přeloženého stožáru č. 223, který se
posune o cca 195,5 m jihozápadním směrem od osy stávajícího vedení s označením V403. Od
tohoto nového stožáru směřuje trasa vedení severovýchodním směrem a u stávajícího stožáru R30
se připojí do stávající trasy vedení, ve které dále pokračuje až do TR Nošovice. Celková délka
úpravy trasy činí cca 1240,0 m. Šířka koridoru vedení při použití stožáru typu Soudek je 58,6 m
v běžné trase. Dílčí úpravou trasy vedení se objekty umístěné v této lokalitě dostanou za hranici
OPV.
Variantní řešení nebudou mít významný negativní vliv na krajinný ráz. Pouze u navržené Varianty II
dojde k částečnému zásahu do lesních porostů v délce cca 1 km. Vedení u variantní úpravy trasy
prochází lesním porostem u Hůry u Trojačky. Dojde k okrajovému zásahu do okolních lesních
porostů a částečnému ovlivnění významného krajinného prvku, toto ovlivnění je minimální. Varianta
0 a I v lokalitě Skalice vzhledem k vedení ve shodné trase neovlivní významný krajinný prvek,
průsek v lesním porostu je totožný. Variantní řešení úpravy trasy nepředstavují významný zásah do
fauny, flóry a biotopů vyskytující se v úseku protínajícího vedení, ovlivnění je minimální. Hygienické
limity hluku pro denní i noční dobu budou prokazatelně nepřekročeny při kterémkoliv variantním
řešení trasy vedení.
Varianta II je z pohledu odstranění kolize obytných domů s ochranným pásmem nového vedení a
z provozního hlediska hodnocena jako výhodnější.

E.II. Variantní řešení provedení vedení
V rámci zpracování Dokumentace bylo posouzeno variantní řešení provedení stavby zdvojeného
vedení zvn. Posouzena byla varianta nadzemního vedení a podzemního kabelového vedení.
Z provedeného rozboru a vyhodnocení, uvedeného v kapitole B.I.5 vyplývá, že realizací záměru
výstavby dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV za využití technologie nadzemního vedení
dochází k ovlivnění životního prostředí v daleko menší míře, než realizací podzemního kabelového
vedení. Z tohoto důvodu bylo variantní řešení provedení zdvojení vedení technologií kabelového
vedení vyloučeno z dalšího posuzování.
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F. ZÁVĚR
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní prostředí ani
ovzduší. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný šířkou 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
záměrem ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány.
V důsledku výstavby nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV dojde k trvalému záboru
zemědělské půdy. Trvalý zábor pozemků 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. Pouze u realizace varianty I v lokalitě Lichnov,
varianty II v lokalitě Skalice a dílčí změny trasy vedení si pak vyžádají nový zábor PUPFL.
Předpokládaná plocha nového záboru PUPFL v lokalitě Lichnov činí cca 0,1 ha a v lokalitě Skalice
činí cca 1,9 ha. Přesná plocha trvalého omezení PUPFL bude stanovena v dalším stupni projektové
dokumentace.
Realizací záměru ani u dílčí úpravy trasy vedení a variantního řešení 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.
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
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon
oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D.
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 211 044 356

Název záměru:
„Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“
Charakter záměru:
Charakterem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Prosenice a TR Nošovice novým
dvojitým vedením o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803. Vedení je plánováno v trase
stávajícího vedení s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v obci Mořkov, Palkovice a úseku
Palkovice – Nošovice, kde dochází k souběhu vedení s označením V405. Dále je v trase vedení
navržena variantní úprava trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku – Místku. Celková délka je cca 80
km. Důvodem akce je zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy
ČR v souvislosti s navýšením rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti severní
Moravy a Slezska. Součásti záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v celkové délce
cca 200 m.
Umístění záměru:
Kraj: Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský
Okres: Přerov, Vsetín, Nový Jičín, Frýdek - Místek
Obec: Oldřichov, Sušice, Pavlovice u Přerova, Šišma, Osek nad Bečvou, Hlinsko, Kladníky,
Radotín, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Paršovice, Rakov, Býškovice,
Malhotice, Rouské, Kelč, Kladeruby, Choryně, Lešná, Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového
Jičína, Mořkov, Věřovice, Bordovice, Lichnov, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Kozlovice, Palkovice,
Baška, Frýdek – Místek, Janovice, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice.
Katastrální území: Oldřichov na Moravě, Sušice u Přerova, Prusínky, Šišma, Osek nad Bečvou,
Hlinsko, Kladníky, Radotín u Lipníka nad, Bečvou, Soběchleby, Týn nad Bečvou, Dolní Nětčice,
Horní Nětčice, Paršovice, Rakov u Hranic, Býškovice, Malhotice, Rouské, Kelč – Nové Město,
Komárovice, Choryně, Kladeruby, Lhotka nad Bečvou, Vysoká u Valašského Meziříčí, Lešná, Perná
u Valašského Meziříčí, Jasenice u Valašského Meziříčí, Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového
Jičína, Mořkov, Věřovice, Bordovice, Lichnov u Nového Jičína, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá na
Moravě, Kozlovice, Myslík, Palkovice, Hodoňovice, Baška, Skalice u Frýdku – Místku, Janovice u
Frýdku – Místku, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nižní Lhoty, Nošovice.
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Obrázek č. 51 Umístění záměru vedení s označením V403

Všeobecný popis záměru:
Stručný popis záměru „Zdvojení stávajícího vedení V401/801 Týnec - Krasíkov“
Pro přestavbu vedení je v maximální možné míře využito koridoru stávajícího vedení o napěťové
hladině 400 kV s označením V403. Na trase dvojitého vedení mezi TR Prosenice a TR Nošovice
jsou předpokládána tři místa odklonění z původní trasy. Jedná se o dílčí úpravy trasy v obci Mořkov,
Palkovice a úseku Palkovice – TR Nošovice, kde dochází k souběhu vedení s označením V405.
Dále je v trase vedení navržena variantní úprava trasy v obci Lichnov a Skalice u Frýdku – Místku.
Celková délka je cca 80 km.
Při výstavbě vedení budou použity dva typy stožárů. Z TR Prosenice vychází nové dvojité vedení na
stožárech typu Dunaj, které bude směřovat východním směrem v trase stávajícího vedení
s označením V403, překročí řeku Bečvu a severně míjí Soběchleby. Vedení dále obchází severně
Kelč – Staré město, obec Choryni jižně, opět překračuje řeku Bečvu, severně míjí Hostašovice,
prochází obcí Hodslavice a Mořkov. V úseku vedení mezi obcemi Mořkov stožár č. R20 a Věřovice
stožár č. R21 budou použity stožáry typu Soudek. Od obce Věřovice vedení dále prochází mezi
obcemi Bordovice a Lichnov, severně obchází Frenštát pod Radhoštěm, prochází obcí Kozlovice a
pokračuje jižně okolo Palkovic po stožár č. R26 na stožárech typu Dunaj. V úseku od Palkovic
pokračuje vedení okolo Hodoňovic a Nižní Lhoty až do TR Nošovice, do které bude nové dvojité
vedení zaústěno od jihu, na stožárech typu Soudek.
Zdvojení vedení spočívá ve výměně stávajících stožárových konstrukcí jednoduchého vedení za
nové stožárové konstrukce pro dvojité vedení.
Zaústění do TR Prosenice
Nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V403/803 bude vycházet z nově
rozšířeného areálu stávající transformovny Prosenice. Nově navržená trasa vedení se napojuje mezi
stávajícími stožáry č. 1 a 2, přibližně cca 125 m za stožárem č. 1 do trasy stávajícího vedení. Délka
trasy nového vedení činí cca 200 m.
Změna trasy v lokalitě obec Mořkov
Z důvodu zajištění maximální bezpečnosti v objektu pily v obci Mořkov, dochází k posunu stožáru
č. R20a ze stávající trasy. Tento stožár bude umístěn v areálu pily o cca 8,5 m blíže k potoku, a tím
bude posunuto i ochranné pásmo nového vedení na kraj původního ochranného pásma, tak se
uvolní manipulační prostor pro pilu. Stožáry v úseku Mořkov stožár č. R20 – Veřovice stožár č. R21
jsou typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a mimo posunutého stožáru č. R20a
zůstávají v trase původního vedení.
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Úprava trasy v lokalitě Palkovice
Při výstavbě je navržena úprava trasy vedení v úseku mezi stávajícími stožárovými místy č. R26 –
R27. Úprava trasy je provedena posunem stávajícího stožáru č. R26 typu Dunaj jihozápadním
směrem o cca 60,0 m v ose stávajícího vedení. Vedení bude od tohoto nového stožáru č. R26
vedeno v přímé trase až ke stožáru č. R27. V úseku dílčí úpravy trasy vedení od stožárového místa
č. 205 po stožár č. R27 budou použity stožáry typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m.
Celková délka úpravy trasy činí cca 920,0 m.
Důvodem úpravy trasy je osová vzdálenost stávajících stožárů č. 259 vedení s označením V405 a č.
205 vedení s označením V403, která je nyní cca 33,0 m. V tomto místě musí být z důvodu souběhu
vedení zvláště vysokého napětí dodrženy hygienické požadavky stanovených v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., v platném znění. Nové vedení V403/803 tedy musí být posunuto na novou osovou
vzdálenost 41,5 m mezi souběžnými vedení, což je o 8,5 m více než ve zbývajícím úseku.
Změna trasy v úseku Palkovice – Nošovice
Na katastrálním území Palkovice dochází k zúžení souběhu mezi stávajícími vedeními s označením
V405 a V403. Z důvodu souběhu těchto vedení a dodržení hygienických požadavků stanovených
v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění se uvažuje v úseku Palkovice stožár č. R27 – TR
Nošovice použití stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a posunutím osy
vedení V403/803 o cca 1,5 m od osy stávajícího vedení V405. Nově navržená trasa vedení i
s ochranným pásmem zůstane v prostoru stávajícího koridoru vedení s označením V403.
Variantní úpravy trasy v lokalitě Lichnov
Variantně je navržena nová trasa vedení v lokalitě Lichnov mezi stávajícími stožárovými místy č. 155
– 160 při použití stožárů typu Dunaj se šířkou koridoru vedení 69,4 m v běžné trase. Úprava je
provedena mírným odklonem trasy do nově přeloženého stožáru č. 158, který se posune o cca 25 m
severním směrem od osy stávajícího vedení s označením V403. Trasa vedení se od stávajícího
stožáru č. 155 severně odklání od stávající trasy vedení s označením V403 až do nového
stožárového místa č. 158. Vedení se připojí u stožáru č. 160 do stávající trasy vedení, ve které dále
pokračuje. Celková délka úpravy trasy činí cca 1620,0 m. Na stávajících stožárových místech 154 –
155 se uvažuje s použitím stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a celkovou
šířkou koridoru 58,6 m v běžné trase.
Variantní úpravy trasy v lokalitě Skalice
Variantně je navržena nová trasa vedení v lokalitě Skalice mezi stožárovými místy č. 222 – R30 při
použití stožárů typu Soudek s vyložením fázových vodičů cca 9,3 m a celkovou šířkou koridoru 58,6
m v běžné trase. Trasa vedení se od stožáru č. 222 odkloní do nově přeloženého stožáru, který se
posune o cca 195,5 m jihozápadním směrem od osy stávajícího vedení s označením V403. Od
tohoto nového stožáru č. 223 směřuje trasa vedení severovýchodním směrem a u stávajícího
stožáru R30 se připojí do stávající trasy vedení, ve které dále pokračuje až do TR Nošovice. Celková
délka úpravy trasy činí cca 1240,0 m.
Popis stavu životního prostředí v dotčeném území
Vedení na své trase kříží celkem 89 vodních toků, z nichž Strhanec, Bečva, Dolnonětčický potok,
Juhyně, Jičínka, Sedlnice, Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka patří mezi významné toky a
dále kříží tři bezejmenné vodní plochy. Záměr zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Sušice (II. stupeň) a Vodní zdroj Vysoká (I., II.a a II.b stupně) a prochází přes záplavová území toku
Bečvy, Sednice, Lubiny, Tichávky, Olešné, Ostravice a Morávky. Vedení se na své trase dostává do
konfliktu se třemi Evropsky významnými lokalitami CZ 714082 Bečva – Žebračka, CZ 0813462 Řeka
Ostravice a CZ 0810004 Niva Morávky, ke střetu s ptačí oblastí a velkoplošně chráněným územím
nedochází. Z chráněných území se trasa dvojitého vedení dotýká přírodní rezervace Rybníky,
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národní přírodní památky Skalická Morávka a přírodního parku Podbeskydí. V nejbližším okolí
umístění záměru se nachází několik památných stromů. Na trase předmětného záměru dochází dále
ke křížení s územním systémem ekologické stability nadregionální úrovně ve čtyřech místech. Jedná
se o nadregionální biokoridory NRBK 143 Chropyňský luh – Oderská niva, NRBK 151 NRBK 144 –
Kostelecké podlesí, NRBK K145 MB a NRBK K 101 V. Dále trasa vedení prochází přes několik
biokoridorů a biocenter regionální úrovně. V koridoru vymezeném pro výstavbu dvojitého vedení se
nachází tři chráněná ložisková území, dále ložiska surovinových zdrojů a přírodních bohatství,
několik sesuvných a poddolovaných území a geologicky významná lokalita Skalická Morávka.
Navrhované vedení se z části nachází v zastavěném území obcí, kde jsou některé objekty dotčeny
vedením a jeho ochranným pásmem.
Zhodnocení:
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem ochranného pásma
záměru.
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 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, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů).
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H. PŘÍLOHY
Příloha č.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Příloha č.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č.
114/1992Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Příloha č.3. Závěr zjišťovacího řízení
Příloha č.4. Akustická studie, AKUSTING spol. s.r.o.
Příloha č.5. Posouzení vlivu neionizujícího záření, Ing. Jan Babák, ČEPS Invest, a.s.
5.1 Vedení 2 x 400 kV typu Dunaj
5.2 Vedení 2 x 400 kV typu Soudek
5.3 Vedení 2 x 400 kV typu Soudek v souběhu s vedením 1 x 400 kV typu Mačka
5.4 Objekty v ochranném pásmu vedení 2 x 400 kV
Příloha č.6. Posouzení vlivů na zdraví, RNDr. B. Pokorný, CSc., Ing. P. Vrbík
Příloha č.7. Biologické hodnocení, Ing. Pavel Majer, Juros, s.r.o.
Příloha č.8. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Mgr. Ondřej Volf
Příloha č.9. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz, Ing. Markéta Kavková
Příloha č.10. Mapová a grafická dokumentace
10.1 Celková situace
10.2 Přehledná situace
10.3 Stožáry typ Dunaj
10.4 Stožár typ Soudek
10.4 Fotodokumentace
Výše uvedené dokumenty jsou zařazeny jako samostatné přílohy.
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