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1 ÚVOD
Cílem tohoto posouzení je zjistit, zda má záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice
– Nošovice“ významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost dotčených evropsky
významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), které tvoří soustavu chráněných území
Natura 2000. Hodnocení je vypracováno na objednávku investora záměru, jímž je společnost
ČEPS Invest a.s.
Posuzovaným záměrem je zdvojení stávajícího vedení elektrické energie o napětí 400 kV
s označením V 403 mezi transformovnami Prosenice a Nošovice z důvodu požadavku na
posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR.
Trasa

stávajícího

vedení

zvn.

prochází

územím

Olomouckého,

Zlínského

a

Moravskoslezského kraje a protíná nebo se přibližuje řadě lokalit soustavy Natura 2000.
Přesto k záměru vydaly všechny tři krajské úřady, jako zodpovědné orgány ochrany přírody,
stanovisko, ve kterém vyloučily potenciální významný vliv záměru na lokality soustavy
Natura 2000 (stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, č.j.: KUOK 69689/2013, ze
dne 5.8.2013, stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, č.j.: KUZL 50235/2013, ze dne
8.8.2013, stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č.j.: MSK 110594/2013, ze
dne 27.8.2013).
Investor považuje za vhodné provést odpovídají hodnocení vlivu záměru na EVL a PO, aby
nedošlo k poškození zájmů ochrany přírody a zároveň projekt mohl být realizován.
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).
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2 ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru:
Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice
Umístění záměru:
Stát:

Česká republika

Kraj: Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský
Obce: 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.
Vedení je mezi transformovnou (TR) Prosenice a TR Nošovice 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.
Přibližnou lokalizaci záměru znázorňuje obrázek 1.

Obr. 1 Lokalizace záměru v rámci širších vztahů
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Kapacita (rozsah) záměru:
Jedná se o zdvojení stávajícího elektrického vedení s označením V403 v trase mezi TR
Prosenice a TR Nošovice v celkové délce 79,4 km, jmenovitém napětí 400kV a maximálním
proudovém zatížení 2500A. Při realizaci záměru budou použity dva typy stožárů el. vedení –
stožár typu Dunaj a stožár typu Soudek.
Stručný popis záměru:
Délka vedení se stožáry typu Dunaj: cca 65 km
Vodiče:

ocelohliníková lana ve trojsvazku

Ochrana proti korozi:

žárové zinkování, nátěr

Základy stožárů:

betonové patkové

Stožáry:

ocelové, samonosné, příhradové, šroubované
konstrukce, typ Dunaj (obr. 2). Základní výška
stožáru 46 m.

Obr. 2 Základní typ nosného stožáru Dunaj (zdroj ČEPS Invest a.s.)
Délka vedení se stožáry typu Soudek:

cca 15 km

Vodiče:

ocelohliníková lana ve trojsvazku

Ochrana proti korozi:

žárové zinkování, nátěr

Základy stožárů:

betonové patkové

Stožáry:

ocelové, samonosné, příhradové, šroubované
konstrukce, typ Soudek (obr. 3). Základní výška
stožáru 54 m.
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Obr. 3 Základní typ nosného stožáru Soudek (zdroj ČEPS Invest a.s.)
Ochranné pásmo (šířka)
Podle legislativních předpisů je ochranné pásmo vedení vymezeno svislými rovinami
vedenými po obou stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče.
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení zřizovat
stavby či zřizovat konstrukce, skladovat výbušné nebo hořlavé látky, provádět zemní práce,
dále je zakázáno vysazovat chmelnice, nechávat růst porosty nad výšku 3m, provádět činnost
ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo životy, zdraví a majetek osob a
činnosti znesnadňující přístup k vedení.
Šířka koridoru
Šířka koridoru vedení je dána vyložením nejdelší konzoly od osy vedení a zákonem
stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti 20 m.
Vyložení vodičů u stožáru typu Dunaj činí 14,7 m. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení
o napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry typu Dunaj činí 69,4 m v běžné trase.
Vyložení vodičů u stožáru typu Soudek činí 9,3 m. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení
o napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry typu Soudek činí 58,6 m v běžné trase.
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Současná šířka koridoru stávajícího vedení s označením V 403 činí 74,0 m v běžné trase, to je
o 4,6 m více než u nového dvojitého vedení v úseku se stožáry typu Donau a o 15,4 m v úseku
se stožáry typu Soudek.
Vedení trasy
Pro přestavbu vedení je v maximální možné míře využito koridoru stávajícího vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením V403. Jsou předpokládána pouze tři místa odklonění z
původní trasy. Dále je v trase vedení navržena variantní úprava trasy v obci Lichnov a Skalice
u Frýdku – Místku.
Z nově rozšířeného areálu TR Prosenice vychází nové dvojité vedení na stožárech typu
Donau, 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. R20a 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 Donau. 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.
Specifická místa trasy
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 –
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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.
Změna trasy v obci Palkovice
Při realizaci se uvažuje 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 stožáru č. R26
vedeno v nové přímé trase až ke stožáru č. R27. Od tohoto stožáru se připojí vedení do
stávající trasy, ve které dále pokračuje až do TR Nošovice. 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.
Změna trasy v úseku Palkovice – Nošovice
Na katastrálním území Palkovice dochází k zúžení souběhu mezi stávajícími vedeními s
označením V405 a V403. V úseku Palkovice stožár č. R26a – TR Nošovice je nutno novou
trasu vedení posunout o cca 1,5 m od stávajícího vedení s označením V405. Z toho plyne, že
v tomto úseku bude osa trasy nového vedení mírně posunuta od osy stávajícího vedení s
označením V403. Navržená trasa vedení i s ochranným pásmem zůstane v prostoru
stávajícího ochranného pásma.
Zaústění do TR Nošovice
Trasa nového dvojitého vedení s označením V403/803 vycházející z transformovny Nošovice
a využívá stávající trasu vedení s označením V403.
Variantní řešení
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ je v obci Lichnov a Skalice
u Frýdku – Místku navržen variantně.
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 se nachází celkem tři objekty určené k bydlení (obr. 4).
Varianty jsou označovány jako:
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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.

Obr. 4 Variantní úprava trasy v lokalitě Lichnov
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 blízkosti kolizních objektů dochází k souběhu dvojitého vedení
V403/803 a jednoduchého vedení s označením V405 (obr. 5).
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.

Obr. 5 Variantní úprava trasy v lokalitě Skalice
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Typický harmonogram výstavby a popis činností
V jednotlivých fázích stavebních prací se předběžně počítá s využitím následně uvedených
mechanismů po níže uvedenou dobu.
Odhad pohybu mechanizmů při demontáži vedení:
Demontáž vedení je rozdělena do fází, ve kterých budou použita následující zařízení:
•

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

•

použitá technika: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil;

•

doba: cca 1 den pro několik úseků mezi stožáry.

Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů
•

stožár se rozdělí na transportovatelné díly, které se nákladními automobily odvezou ze
stavby;

•

použitá technika: mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní automobil;

•

doba: cca 4 hodiny pro jeden stožár.

Demontáž stávajících základů
•

betonové patky základů se vybourají mobilním pneumatickým sekacím a bouracím
zařízením na transportovatelné díly, které se naloží na nákladní automobily a odvezou
ze stavby;

•

použitá technika: rypadlonakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí nákladní
automobil;

•

doba: cca 3 hodiny pro jeden stožár.

Výstavba vedení je rozdělena do fází, ve kterých budou použita následující zařízení:
Výkopy základů
•

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

•

použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil;

•

doba: cca 1 den pro 1 stožár.

Betonáž základových patek
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•

základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí, kterou nebude nutno v
době zrání vlhčit;

•

použitá technika: domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro dopravu
betonu, dieselagregát + elektrické vibrátory;

•

doba: cca 3 dny po dobu 2 hodin denně pro 1 stožár.

Montáž a stavba stožáru (štokováním)
•

konstrukční prvky stožárů se spojují přímo na staveništi šrouby, jen některé detaily
jsou svařovány jako větší celky u dodavatele konstrukcí. Na staveništi pak budou již
postavené stožáry opatřeny nátěrem.

•

použitá technika: nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb;

•

doba: cca 2 dny pro 1 stožár.

Tažení vodičů
•

na stožáry jsou zavěšeny izolátory, které jsou předem připraveny jako celek. Fázové
vodiče budou na izolátory navěšeny přes kladky. Nejdříve bude taženo syntetické
nebo kevlarové lano, na které se připevní fázový vodič. Natažením tažným zařízením
a upevněním na izolátory, včetně umístění rozpěrek bude tento proces ukončen.
Zemnicí lana budou tažena stejným technologickým postupem. Při tažení vodičů je
i z technologických důvodů požadováno, aby nedošlo ke kontaktu vodičů se zemí.

•

použitá technika: nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné
zařízení, montážní plošina, autojeřáb, traktor;

•

doba: kotevní pole v úseku (2 – 3) km po dobu 3 dnů.

Terénní úpravy
•

ve fázi provádění terénních úprav budou na staveništi provozovány mechanismy
zajišťující dovoz a rozprostření zeminy.

•

použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil;

•

doba: cca 0,5 dne na 1 stožár.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby: po roce 2020
Ukončení výstavby: po roce 2022
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Vstupy
U posuzovaného záměru byly definovány následující vstupy:
Zábor ploch – dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků.
Posuzovaný záměr je realizovaný z převážné části ve stávající trase vedení. Přesto si vyžádá
trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkci lesa.
Výstavba
Zábor ploch bude nutný pro provoz dopravní techniky a strojů 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 zajištění přístupových cest a montážních ploch, které budou situovány
převážně ve vymezeném ochranném pásmu vedení, a tím bude zajištěno, že z důvodu
stavebních a montážních činností nevzniknou další požadavky na odnětí půdy.
Příjezdové cesty po zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se
po ukončení výstavby rekultivují.
Pro instalaci stožárů dojde k trvalému záboru plochy zemědělské půdy o celkové rozloze cca
1,6 ha pro předpokládaný počet 194 ks stožárů.
Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,15 ha.
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.
Provoz
Vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor ZPF a PUPFL,
oproti záboru vzniklého v rámci výstavby.
Odběr a spotřeba vody
Výstavba
Při realizaci záměru bude potřeba užitková voda k úpravě dovezených betonových směsí a k
případnému technologickému ošetřování betonových patek při tuhnutí. Betonová směs bude
na staveniště dovážena mobilními domíchávači v hotovém stavu z centrálních betonářských
stanic dle výběru zhotovitele. Technologické vlhčení betonových základů při tuhnutí bude
zajištěno mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek na zřizování nových zdrojů vody.
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Provoz
Pro vlastní provoz dvojitého vedení nevzniká žádná potřeba vody.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Materiály nebo suroviny používané při výstavbě a následném provozu a údržbě, nebudou
negativně působit na životní prostředí a zdraví obyvatel. Potřeba surovinových zdrojů pro
výstavbu nadzemního vedení bude zajištěna dovozem materiálu (beton, ocelové konstrukce
stožárů a technologie, lana, izolátory apod.).
Betonové směsi pro základové patky stožárů budou na staveniště dováženy v hotovém stavu
mobilními domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele.
Provoz
Ve fázi provozu je záměr přenosovým vedením elektrické energie, čili vlastní vedení při
provozu spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy. Záměr
slouží k přenosu elektrické energie pomocí nadzemního vedení, pro vlastní provoz
nevyžaduje žádné surovinové ani energetické zdroje.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba: Při realizaci záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky
do stávajících stožárových míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení
a přebytečné vytěžené zeminy. Trasy budou mít charakter dočasného záboru v průběhu
jednoho vegetačního období a po skončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do
původního stavu. 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.
Provoz:
Záměr nezahrnuje nároky na infrastrukturu v době provozu.
Výstupy
Emise do ovzduší
Výstavba
Pouze v období demontáže a výstavby vedení lze předpokládat emise způsobené dopravními
mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností
14
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Provoz
Projekt není zdrojem znečištění ovzduší.
Znečištění vody
Výstavba
V době demontáže stávajícího a výstavby nového nadzemního vedení elektrické energie
nejsou produkovány žádné technologické ani splaškové odpadní vody. Pro fázi výstavby
budou dle potřeby instalována mobilní chemická WC
Provoz
Nadzemní přenosové vedení elektrické energie neprodukuje žádné technologické ani
splaškové odpadní vody.
Hluk, rušení a vibrace
Výstavba

Zdrojem hluku při výstavbě budou dopravní mechanizmy a stavební stroje.
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.
Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů korona, která vytváří
také zvukový efekt.
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 nebude z kategorie nebezpečných odpadů..
Provoz: vlastní provoz celého záměru není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů. Pouze v
případě odstraňování poruch nebo havárie na vedení lze předpokládat minimální výskyt
zbytků vodičů, případně vadných izolátorů, avšak v množství způsobilém k odvozu lehkým
dopravním prostředkem,
Riziko havárií
Ve fázi výstavby nelze zcela vyloučit riziko havárie spojené s únikem škodlivých látek paliva,
maziva) nebo odpadů do okolního prostředí. Havárie ve fázi vlastního provozu je málo
pravděpodobná.
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3 EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI
Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR
požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL se vyhlašují
pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou
obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle Nařízení vlády
132/2005 Sb. Tyto EVL patří mezi evropsky významné lokality, které byly zařazeny do
evropského seznamu na základě Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se
přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti
podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/26/ES), viz sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., ze dne 22.
února 2008.
5. 10. 2009 schválila vláda usnesením č. 1247 návrh nařízení vlády, jež změnilo nařízení
vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanovil národní seznam evropsky významných lokalit, ve
znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Novela nařízení vlády je účinná od 1. 11. 2009.
Národní seznam evropsky významných lokalit se navýšil o 234 nových lokalit, u 25 lokalit
došlo k jejich rozšíření, 172 lokalit se změnilo (např. změna kategorie zvláště chráněného
území, doplnění nového předmětu ochrany) a 21 lokalit, které již nejsou uvedeny v
evropském seznamu, bylo z důvodu zániku předmětu ochrany vyřazeno.
Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků,
uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření,
týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování
v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou
zřizovány nařízeními vlády. Celkem bylo na území ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí.
Při posuzování vlivů záměru a koncepcí je nutno zvažovat ovlivnění PO a EVL vymezených
na území všech států Evropské unie.
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3.1 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 a instalací nového
zdvojeného vedení. Pro přestavbu vedení je v maximální možné míře využito koridoru
stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V403. Jsou předpokládány tři
místa odklonění z původní trasy. Jedná se o dílčí úpravu trasy v obci Mořkov, Palkovice a
úseku Palkovice – TR Nošovice. Dále je v trase vedení navržena variantní úprava trasy v obci
Lichnov a Skalice u Frýdku – Místku. Použitím nových stožárů vedení dochází k zúžení
koridoru podél 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.
Vedení protíná území EVL Bečva – Žebračka, v místě náhonu Strhanec (viz příloha 1.1).
Zasahuje porosty lužních lesů a přechází přes vodoteč náhonu s populacemi živočichů, kteří
jsou předmětem ochrany EVL. Vzhledem k tomu, že při výstavbě by mohlo dojít k ovlivnění
lužních porostů nebo vodního prostředí, byla tato EVL označena jako potenciálně dotčená
posuzovaným záměrem.
Trasa elektrického vedení dále prochází ve vzdálenosti cca 400 m resp. 200 m od EVL Lesy
u Bezuchova (viz příloha 1.2). Tato EVL je vyhlášena k ochraně tří typů evropských
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stanovišť: 6510 – Extenzívní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis), 9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 91E0 Smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae). Vlivy záměru během výstavby ani provozu území EVL nezasáhnou. EVL
Lesy u Bezuchova není dotčená posuzovaným záměrem.
Mezi obcemi Choryně a Lešná je trasa vedena ve vzdálenosti cca 180 m od EVL Choryňský
mokřad (viz příloha 1.3). Předměty ochrany této EVL jsou čtyři typy přírodních stanovišť:
3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition,
6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion
caeruleae), 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 91E0 Dubohabřiny asociace
Galio-Carpinetum a jeden živočišný druh: vážka jasnoskvrná Leucorrhinia pectoralis. V
blízkosti dosahu vlivů posuzovaného záměru se nachází pouze stanoviště 9170. Ostatní
stanoviště i biotop vážky leží zcela mimo dosah vlivů záměru. Stejně tak stanoviště 9170
nebude záměrem nijak ovlivněno. EVL Choryňský mokřad nebude posuzovaným záměrem
dotčena.
Severozápadně od obce Hostašovice se trasa elektrického vedení nachází ve vzdálenosti cca
360 m od EVL Kojetínské vrchy (viz příloha 1.4), která je vyhlášena k ochraně tří typů
přírodních stanovišť: 6510 – Extenzívní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis), 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, a 9170
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum. Záměr zdvojení elektrického vedení s sebou
nepřináší vlivy, které by mohly ohrozit předměty ochrany EVL Kojetínské vrchy. Tato EVL
není záměrem dotčena.
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Trasa vedení se v úseku mezi obcemi Veřovice a Frenštát pod Radhoštěm nachází v
několikasetmetrové vzdálenosti od EVL Beskydy, severovýchodně od obce Bordovice je
nejblíže cca 250 m od hranic EVL (viz příloha 1.5). EVL Beskydy je vyhlášena k ochraně 17
typů přírodních stanovišť, dvou evropsky významných druhů rostlin a 11 druhů živočichů.
Přírodní stanoviště, která jsou předmětem ochrany EVL Beskydy ani druhy rostlin se
nevyskytují v trase vedení ani příjezdové cesta k ochrannému pásmu do EVL nezasahují.
Nelze zcela vyloučit, že trasa vedení kříží migrační cesty živočichů. Vzhledem k
předpokládanému krátkému období výstavby a vedení v trase stávajícího vedení lze však
významné ovlivnění populací živočichů, které jsou předmětem EVL Beskydy, posuzovaným
záměrem v této fázi hodnocení vyloučit. EVL Beskydy nebyla identifikována jako dotčená.
U obce Hodoňovice přetíná trasa elektrického vedení území EVL Řeka Ostravice, která je
vyhlášena k ochraně dvou stanovišť: 3220 Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich
břehů a 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) a
populace živočišného druhu vranky obecné (Cottus gobio) (viz příloha 1.6). Vzhledem k
možnému ovlivnění vodního prostředí během výstavby, včetně stanovišť a biotopu vranky
byla tato EVL označena jako dotčená posuzovaným záměrem.
Těsně před ukončením trasy v Nošovicích, v blízkosti obcí Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty, trasa
elektrického vedení křižuje území EVL Niva Morávky (viz příloha 1.7). Tato EVL chrání tři
typy přírodních stanovišť: 3230 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s židoviníkem
německým (Myricaria germanica), 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum a 91E0
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae). Vzhledem k tomu, že nelze předem vyloučit zásah do stanovišť
během výstavby resp. zábor plochy pro ochranné pásmo vedeníu, byla EVL Niva Morávky
označena jako potenciálně dotčená posuzovaným záměrem.
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 1. Bylo analyzováno, které druhy, jež jsou zde předmětem ochrany mohou
být posuzovaným záměrem ovlivněny. Ty jsou v tab. 1 označeny tučně.
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Tabulka 1 Ptačí oblasti potenciálně ovlivněné posuzovaným záměrem
Název

Kód lokality Rozloha (ha) Druhy, jež jsou předmětem ochrany

Beskydy

CZ0811022

Čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní,
41 702.04 kulíšek nejmenší, lejsek malý, puštík bělavý,
strakapoud bělohřbetý, tetřev hlušec, žluna šedá
Lejsek malý, strakapoud bělohřbetý

Hostýnské vrchy

CZ0721024

5176.95

Poodří

CZ0811020

Bukač velký, kopřivka obecná, ledňáček říční, moták
8 042,59 pochop

Libavá

CZ0711019

32723.82

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.
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3.2 Stručný popis dotčených lokalit soustavy Natura 2000
Název:

Evropsky významná lokalita Bečva – Žebračka

Kód lokality:

CZ0714082

Rozloha:

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 (obr. 6).

Obr. 6 EVL Bečva – Žebračka; hranice EVL černě (podle Nařízení vlády č.132/2005 Sb., v
platném znění)
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
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vyskytuje hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri). Regionálně významná populace kuňky ohnivé
žije v tůních hlavně na území NPR Žebračka.
Předměty ochrany
V tabulce 2 jsou uvedeny všechny předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka. Ty, které byly
identifikovány jako dotčené (viz. kap. 3.3), jsou vyznačeny tučně.
Tab. 2 Předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka
Typ evropského stanoviště
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Rozloha v
EVL (ha)
38.7469

Smíšené lužní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem
(Ulmus laevis), j. habrolistým (U.
minor), jasanem ztepilým (Fraxinus
91F0
181.4474
excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek
atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
Živočichové
1032

velevrub tupý Unio crassus

Dotčení Komentář
NE

Nevyskytuje se v dosahu
vlivů záměru

ANO

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

ANO

Náhon Strhanec je
významný místem výskytu
druhu

2511

hrouzek Kesslerův Gobio kesslerii

NE

Těžiště výskytu druhu je
hlavním toku Bečvy,
ovlivnění je málo
pravděpodobné

1188

kuňka ohnivá Bombina bombina

NE

Vlivy záměru nezasahují
podmínky biotopu druhu
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Název:

Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice

Kód lokality:

CZ0813462

Rozloha:

155.45 ha

Lokalita je vymezena na řece Ostravici od obce Ostravice po soutok s Olešnou pod Paskovem
(obr. 7).
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.

Obr. 7 EVL Řeka Ostravice, hranice EVL černě (podle Nařízení vlády č.132/2005 Sb., v
platném znění)
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Předměty ochrany
V tabulce 3 jsou uvedeny předměty ochrany EVL Řeka Ostravice. Ty, které byly
identifikovány jako dotčené (viz. kap. 3.3), jsou vyznačeny tučně.
Tab. 3 Předměty ochrany EVL Řeka Ostravice
Rozloha v
EVL (ha)

Typ evropského stanoviště
3220

Alpínské řeky a bylinná vegetace podél
jejich břehů

Alpínské řeky a jejich dřevinná
3240 vegetace s vrbou šedou (Salix
elaeagnos)

Dotčení Komentář

1.4727

ANO

Možné ohrožení vodního
prostředí

2.1998

ANO

Možné ohrožení vodního
prostředí

ANO

Možné ohrožení vodního
prostředí – biotopu druhu

Živočichové
1163 Vranka obecná Cottus gobio
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Název:

Evropsky významná lokalita Niva Morávky

Kód lokality:

CZ0810004

Rozloha:

367.36 ha

EVL chrání nivu řeky Morávky na severní Moravě zhruba mezi obcí Vyšní Lhoty a Frýdkem
– Místkem (obr. 8).
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 židoviníku 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.

Obr. 8 EVL Niva Morávky, hranice EVL černě (podle Nařízení vlády č.132/2005 Sb., v
platném znění)
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Předměty ochrany
V tabulce 4 jsou uvedeny předměty ochrany EVL Niva Morávky. Ty, které byly
identifikovány jako dotčené (viz. kap. 3.3), jsou vyznačeny tučně.
Tab. 4 Předměty ochrany EVL Niva Morávky
Typ evropského stanoviště

Rozloha v
EVL (ha)

Dotčení Komentář

Alpínské řeky a jejich dřevinná
3230 vegetace s židoviníkem německým
(Myricaria germanica)

2.0916

ANO

Možné ohrožení vodního
prostředí

Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum

91.4583

ANO

Možný zásah do plochy
stanoviště

144.3791

ANO

Možný zásah do plochy
stanoviště

9170

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
91E0 temperátní a boreální Evropy (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
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Název:

Ptačí oblast Poodří

Kód lokality:

CZ0811020

Rozloha:

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
(obr. 9).
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.

Obr. 9 PO Poodří, hranice PO černě (podle Nařízení vlády č.25/2004 Sb., v platném znění)
Předměty ochrany PO Poodří:
V tabulce 5 jsou uvedeny všechny předměty ochrany PO Poodří.
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Tabulka 5 Předměty ochrany PO Poodří
Druh

Odhad
početnosti

Dotčení
záměrem

Poznámka

Bukač velký (Botaurus stellaris)

3 až 5 párů

ANO

Kopřivka obecná (Anas strepera)

450 až 550 p.

NE

Střety jsou málo
pravděpodobné

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

15 až 25 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Moták pochop (Circus aeruginosus)

25 až 35 p.

ANO

Možné střety s vedením při
přeletech nad vodními toky

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.
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Název:

Ptačí oblast Beskydy

Kód lokality:

CZ0811022

Rozloha:

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 (obr. 10). 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.

Obr. 10 PO Beskydy, hranice PO černě (podle Nařízení vlády č.687/2004 Sb., v platném
znění)
Předměty ochrany PO Beskydy:
V tabulce 6 jsou uvedeny všechny předměty ochrany PO Beskydy.
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Tabulka 6 Předměty ochrany PO Beskydy
Druh

Odhad
početnosti

Dotčení
záměrem

Čáp černý (Ciconia nigra)

10 až 15 párů

Datel černý (Dryocopus martius)

70 až 120 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)

15 až 35 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)

100 až 110 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Kulíšek nejmenší (Glaucidium
passerinum)

30 až 40 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Lejsek malý (Ficedula parva)

140 až 180 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Puštík bělavý (Strix uralensis)

12 až 15 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos
leucotos)

50 až 80 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

5 až 10 ex.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

Žluna šedá (Picus canus)

35 až 50 p.

NE

Výskyt mimo dosah vlivů
záměru

ANO

Poznámka
Možné střety s vedením při
přeletech nad vodními toky

Záměr na území PO nezasahuje. Nelze vyloučit riziko ovlivnění druhů pravidelně táhnoucích
podél vodotečí – čápa černého.
S využitím www.natura2000.cz
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3.3 Dotčené předměty ochrany
Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL a PO, které se nacházejí
v předmětném území a mohou být v souvislosti s výstavbou nebo existencí posuzovaného
záměru ovlivněny. Zároveň je nutné jako dotčené označit ty předměty ochrany, které zasahují
vstupy, výstupy nebo jiné vlivy záměru, i když se nenacházejí přímo na území záměru.
Pro zjištění přítomnosti stanovišť v předmětném území byly v dubnu 2014 provedeny terénní
návštěvy dotčeného území a využito dat získaných při mapování biotopů poskytovaných
nálezovou databází Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR. Údaje o výskytu druhů
byly získány z provedeného přírodovědeckého průzkumu, konzultacemi s odborníky na
dotčené předměty ochrany a vlastním terénním šetřením.
Vzhledem k definovaným potenciálním vlivům záměru a výskytu resp. biologií druhů, které
jsou předmětem ochrany dotčených EVL/PO byly jako dotčené identifikovány následující
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 el. vedení s EVL Řeka Ostravice. Nelze vyloučit
zásah do vodního prostředí v době výstavby nebo v případě havárie (obr. 11).

•

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 (obr. 12).

•

3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou ( Salix elaeagnos) –
stanoviště se nachází níže po toku Ostravice pod křížením trasy el. vedení s EVL Řeka
Ostravice. Nelze vyloučit zásah do vodního prostředí v době výstavby nebo v případě
havárie (obr. 13).

•

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 (obr. 12).
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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 (obr. 12).

•

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 (obr. 13).

•

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

•

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.
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Obr. 11 Křížení koridoru vedení s EVL Řeka Ostravice s vyznačením přírodních stanovišť
(červeně – ochranné pásmo vedení zvn., modře – trasa vedení)

Obr. 12 Křížení koridoru vedení s EVL Niva Morávky s vyznačením přírodních stanovišť
(červeně – ochranné pásmo vedení zvn., modře – trasa vedení)
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Obr. 13 Křížení vedení s EVL Bečva – Žebračka s vyznačením přírodního stanoviště
(červeně – ochranné pásmo vedení zvn., modře – trasa vedení)
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3.4 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.
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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.
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.
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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.
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•

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.

•

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
38

Volf O., 2014: Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice. Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

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.

Čáp černý Ciconia nigra
Popis ekologických nároků druhu
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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.

Zpracováno s využitím www.biomonitoring.cz
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4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITY NATURA 2000
4.1 Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Pro účely hodnocení byly využity následující podklady:
•

Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice. Oznámení záměru dle §6 a
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. včetně všech vyjádření účastníků řízení. ČEPS
Invest a.s. Říjen 2013.

•

Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 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 záměru „Zdvojení stávajícího
vedení V403, Prosenice – Nošovice“. Ministerstvo životního prostředí (č. j.:
4050/ENV/14) ze dne 20.1.2014.

•

Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, č.j.: KUOK 69689/2013, ze dne
5.8.2013.

•

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, č.j.: KUZL 50235/2013, ze dne
8.8.2013,

•

Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č.j.: MSK 110594/2013, ze
dne 27.8.2013)

Při hodnocení byla dále k dispozici data AOPK ČR z monitoringu dotčených předmětů
ochrany a vrstvy mapování biotopů. Byla využita data z mapového serveru AOPK ČR –
mapy.nature.cz. i údaje zjištěné při biologickém průzkumu.
Autorem hodnocení bylo provedeno terénní šetření zaměřené na průzkum potenciálního
výskytu druhů a vegetace v trase vedení (16.–20. dubna 2014) a konzultace se zpracovatelem
biologických průzkumů v trase vedení i s odborníky na dotčené území a předměty ochrany.
Pro provedení hodnocení záměru byly tyto podklady shledány jako dostatečné.
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4.2 Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
Hodnoceny byly vlivy záměru, a to podle následující stupnice významnosti vlivů.
Tab. 7 Významnost vlivů – stupnice významnosti
Hodnota
-2

Termín
Významně
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

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

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.
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.
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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.
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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
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.
44

Volf O., 2014: Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice. Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

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,
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podle poznatků ze zahraničí je však nelze zcela vyloučit. Riziko lze minimalizovat
technickými opatřeními (výstražné prvky minimalizující možný střet letících ptáků se
zemnícími lany).
4.3 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. Pro
zjištění možných záměrů, které by tak v kumulaci s posuzovaným záměrem mohly zhoršovat
působení negativních vlivů až na úroveň významně negativních, byly využity znalosti místní
situace konzultantů předloženého hodnocení a informační systém EIA dostupný na internetu.
Pro účely hodnocení byly brány v potaz hlavně negativní vlivy zasahující vodní prostředí
Bečvy, Ostravice a Morávky a také vlivy působící na přirozenou dynamiku toků.
Záměr z Informačního systému EIA, u kterých byla jako dotčená identifikována EVL Bečva
– Žebračka:
- Hranice - cyklostezka Bečva - II. etapa od km 50,795 do km 52,750 – záměr byl ukončen ve
zjišťovacím řízení 19.3.2008. Významný vliv na soustavu Natura 2000 nebyl prokázán.
Záměry z Informačního systému EIA, u kterých byla jako dotčená identifikována EVL Řeka
Ostravice:
- III. Most včetně napojení a přeložek – proces EIA byl ukončen 31.3. 2008 z důvodu stažení
záměru investorem. Tento záměr byl předložen dvakrát – podruhé byl posuzovací proces
záměru na žádost investora zastaven 13.11.2013.
- Přivaděč DN 800 Bruzovice - Krmelín - rekonstrukce shybky přes Ostravic i – závěr
zjišťovacího řízení ze dne 12.12. 2011 konstatoval, že na základě provedeného posouzení
vlivu záměru dle § 45i zákona nedojde k nepříznivému ovlivnění předmětů ochrany EVL
Řeka Ostravice.
- Kontejnerové překladiště Paskov – bylo provedeno hodnocení vlivu na území soustavy
Natura 2000 podle § 45i ZOPK, které konstatovalo, že záměr nebude mít nepříznivý vliv na
lokality soustavy Natura 2000.
Záměry z Informačního systému EIA, u kterých byla jako dotčená identifikována EVL Niva
Morávky:
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- Výrobní závod společnosti Hyundai Motor Company na území průmyslové zóny Nošovice –
bylo provedeno hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000 podle § 45i ZOPK, které
konstatovalo, že záměr nebude mít nepříznivý vliv na lokality soustavy Natura 2000. Bylo
analyzováno ovlivnění předmětů ochrany EVL Niva Morávky a významné ovlivnění nebylo
shledáno (Banaš 2005).
- MORAVIA – VTL plynovod – provedeno hodnocení vlivu na území soustavy Natura 2000
podle § 45i ZOPK, které konstatovalo, že záměr nebude mít nepříznivý vliv na lokality
soustavy Natura 2000 (Fialová 2011). Záměr předložen ve více variantách, pro křížení
plynovodu s EVL Niva Morávky byla vybrána varianta s mírně negativním vlivem.
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. 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.
4.4 Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Realizací záměru nebude narušena celistvost dotčených evropsky významných lokalit.
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4.5 Opatření k eliminaci a zmírnění vlivů
Vzhledem k potenciálním rizikům vyplývajícím z dosud ne zcela přesně definovaného
postupu při realizaci záměru (vedení přístupových komunikací) budou realizována opatření,
která mají za cíl tato rizika výrazně minimalizovat. Tato opatření by se v dalších fázích
přípravy projektu měla stát jeho nedílnou součástí.
1. 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.

2. 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.

3. 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.
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•

Biologický dozor bude mít za úkol zejména sledovat, aby nedošlo k ohrožení vodního
prostředí.

4. 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.
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5 ZÁVĚR

Bylo vyhodnoceno, že záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“ v
předložené podobě nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i
zákona č. 114/1992 Sb.) na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí.
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.
Jsou navržena zmírňující opatření, která mohou potenciální negativní působení zmenšit a
musí být nedílnou součástí záměru.
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CHKO – chráněná krajinná oblast
KÚMSK – krajský úřad Moravskoslezského kraje
KÚOK – krajský úřad Oomouckého kraje
KÚZK – krajský úřad Zlínského kraje
MŽP – ministerstvo životního prostředí
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ZOPK – zákon č. 114/1992 SB., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
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