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Autorizace k provádění biologického hodnocení
Použité zkratky:
ČEPS - Česká energetická přenosová soustava
ČEZ - České energetické závody
ČS – červený seznam květeny ČR
EVL - evropsky významná lokalita
KO - kriticky ohrožený
m n.m - metry nad mořem
MŽP - ministerstvo životního prostředí
NDOP – nálezová data ochrany přírody
NV - nařízení vlády
O - ohrožený

PO - ptačí oblast
SO - silně ohrožený
TR - transformovna
ÚSES - územní systém ekologické stability
VKP - významný krajinný prvek
VN - vysoké napětí
ZCHD – zvláště chráněný druh
ZOPK - zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění
ZP - zemní past
ZVN - zvláště vysoké napětí
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Popis záměru
Cílem biologického hodnocení je základní vegetační, floristická a faunistická analýza
zájmového území investičního záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice
Nošovice“. Výsledkem bude stanovení rizikových míst jejich identifikace, charakteristika a
eliminační, zmírňující, popřípadě kompenzační opatření. Zdvojené vedení V403 prochází
územím Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Vedení je v maximální míře
navrženo v trase stávajícího vedení s označením V403 a prochází z velké části plochami s
intenzivním pěstováním zemědělských plodin. Ve třech místech je uvažována dílčí úprava
trasy vedení a ve dvou místech je záměr plánován ve variantních řešeních.
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.
Předkládaná zpráva hodnotí vliv stavby „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice Nošovice“ na rostlinstvo a biotopy. Cílem zoologicko-botanického posouzení je základní
vegetační, floristická a faunistická analýza zájmového území, kterým již v současnosti
prochází vedení zvláště vysokého napětí (zvn).
Předmět zadání
Předmět zadání zahrnuje vypracování Biologického hodnocení záměru „V403 Prosenice Nošovice" ve smyslu §67 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Rozsah – práce budou provedeny v rámci daných termínů a co možná největším ohledem na
celoroční aspekt, bude posouzen zejména vliv záměru na:
• Faunu a flóru;
• Velkoplošně chráněné území;
• Maloplošně chráněná území;
• Významné krajinné prvky (dle zákona 114/1992 Sb. v platném znění);
• ÚSES (nadregionální, regionální, lokální);
• Volně žijící ptáky vč. vytipování možných rizikových úseků a navržení vhodných
opatření proti úrazu ptáků.
Součástí díla bude mj. botanický a zoologický průzkum a krajinná studie. Dílo bude
provedeno s ohledem na celoroční aspekt.
Dílo musí respektovat všechny požadavky vyplývající ze Závěru zjišťovacího řízení.
Hodnocení bude zpracováno v souladu splatnou legislativou ČR případně platnými
metodickými pokyny.
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Základní údaje
Lokalizace 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.
Jednoznačná lokalizace území je patrná z následujícího obrázku.

Olomoucký kraj: 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
Zlínský kraj: Kelč, Kladeruby, Choryně, Lešná, Hostašovice, Hodslavice, Životice u Nového
Jičína, Mořkov, Věřovice, Bordovice, Lichnov, Frenštát pod Radhoštěm,
Tichá, Kozlovice, Palkovice,
Moravskoslezský kraj: Baška, Frýdek – Místek, Janovice, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nižní
Lhoty, Nošovice
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.
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.
Variantní řešení trasy vedení - záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice Nošovice" je navržen variantně. Variantní úprava trasy vedení je plánována v obci Lichnov a
Skalice u Frýdku – Místku. Součásti záměru je úprava zaústění vedení do polí TR Prosenice v
celkové délce cca 200 m.
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.
Zahájení výstavby: po roce 2020 Ukončení výstavby: po roce 2022
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Technická charakteristika 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.
Pro přestavbu vedení je v maximální možné míře využito koridoru stávajícího vedení o
napěťové hladině 400 kV s označením V403. 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. 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
Dunaj. V úseku od Palkovic stožár č. R26 pokračuje vedení okolo Hodoňovic a Nižní Lhoty
až do TR Nošovice, do které bude nové dvojité vedení zaústěno od jihu, na stožárech typu
Soudek.
Základní údaje vedení jsou následující:
Délka vedení V403/803 se stožáry typu DUNAJ:
cca 65 km
Jmenovité napětí:
400 kV
Max. proudové zatížení:
2500 A
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
Napěťová soustava:
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 je dána průmětem krajních vodičů, který činí od
Šířka koridoru:
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.
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Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase.
Stožáry:
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ
Dunaj.
Základní výška stožáru 46 m.
Základní typ nosného stožáru Dunaj

Délka vedení V403/803 se stožáry typu Soudek:
cca 15 km
400 kV
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
2500 A
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
Napěťová soustava:
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 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 typ Soudek činí 58,6 m v běžné trase
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Stožáry:

ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, typ
Soudek.
Základní výška stožáru 54 m.
Základní typ nosného stožáru Soudek
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Variantní řešení
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice - Nošovice“ je v obci Lichnov a Skalice
u Frýdku místku navržen variantně. Trasa je v maximální možné míře vedena v koridoru
stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy v v
obci Mořkov, Palkovice a úseku Palkovice - Nošovice.
Údaje o vstupech
Požadavky na zábor pozemků zemědělské půdního fondu
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.
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 194 ks stožárů. Uvažované počty a plochy stožárů jsou
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pouze odborným odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším stupni projektové
přípravy (Dokumentace pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a inženýrskogeologického průzkumu. Žádost pro vydání souhlasu dle § 9 odst. 4 a 5 výše uvedeného
zákona bude podána u pověřeného obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část
zemědělského půdního fondu. V žádosti je uveden účel zamýšleného odnětí, k žádosti se
také připojí údaje katastru nemovitostí o pozemcích navržených k odnětí, zákres v kopii
katastrální mapy, vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrhovanému odnětí,
výpočet odvodů za odnětí ze ZPF, předběžnou bilanci skrývky kulturní vrstvy s návrhem
způsobu jejího hospodárného využití (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu).
Pověřený obecní úřad žádost posoudí, a pokud není zároveň obecním úřadem obce s
rozšířenou působností (POÚ III. stupně), žádost se svým stanoviskem postupuje na obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Jestliže rozsah odnětí půdy překračuje 1 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).
Provoz
Vlastní provoz dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor ZPF,
oproti záboru vzniklého v rámci výstavby.
Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Výstavba
Dle §3 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v
platném znění jsou pozemky určené k plnění funkce lesa pozemky s lesními porosty, na nichž
byly lesní porosty odstraňovány za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty,
nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě
rozhodnutí orgánu státní správy lesů. Dále jsou PUPFL zpevněné lesní cesty, drobné vodní
plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a
jejich příjezdových komunikací, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF
a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.
Dle §15 odst. 3 citovaného zákona lze bez odnětí na PUPFL umístit mimo jiné stožáry
nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny v omezené míře, jelikož záměr
je veden v maximální možné míře ve stávajícím koridoru 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 realizace dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV
v úseku se stožáry typu Donau činí šířka koridoru 69,4 m v běžné trase a v úseku se stožáry
typu Soudek činí 58,6 m v běžné trase. Stávající šířka koridoru se zmenší v úseku se stožáry
typu Donau o cca 4,6 m v běžné trase a v úseku se stožáry typu Soudek o cca 15,4 m v běžné
trase.
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
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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.
Dočasné vynětí po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno v dalším stupni
projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení).
Uvažované počty stožárů, plochy a umístění jsou pouze odborným odhadem, konečné počty a
umístění stožárů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace
pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu.
Žádost o odnětí nebo o omezení bude podána orgánu státní správy lesů, v jehož zájmu má k
odnětí nebo k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů,
v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Součástí žádosti bude
snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, případně
geometrický plán, doklady o vlastnických právech k pozemkům, údaje lesního
hospodářského plánu nebo osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich
zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa, komplexní výpočet náhrad škod na
lesních porostech, výpočet poplatku za odnětí, vyjádření vlastníka příp. uživatele dotčeného
pozemku, vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické osoby pověřené touto
funkcí popř. další doklady dle potřeby a posouzení např. projekt rekultivace, projekt
zalesnění.
Dle ustanovení §46 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění o podmínkách podnikání a
o výkonu statní správy energetických odvětví (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.
Provoz
Vlastní provoz dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá již další zábor
PUPFL.
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.
Její množství a hlavně zdroje vyplynou až z realizační dokumentace díla, lze však s určitostí
předpokládat, že potřeba vody bude pokryta ze stávajících zdrojů.
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.
Provoz
Pro vlastní provoz dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV není žádná potřeba vody.
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Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Specifikaci materiálů a surovin potřebných pro výstavbu vedení bude řešit realizační
dokumentace záměru. Materiály nebo suroviny používané při této výstavbě a následném
provozu a údržbě, nemohou negativně působit na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu nadzemního vedení zvn bude zajištěna dovozem
materiálu (beton, ocelové 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.
Pro výstavbu vedení se předpokládá spotřeba následujících surovin:
beton - zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství cca 13
000 m3);
■ ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd. množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze
zdrojů mimo řešené území;
■ stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.) - množství tohoto materiálu není přesně
známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
■ plastové výrobky - množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o
obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
■ ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.
Spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, stavebních
strojů a mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních zařízení lze odhadnout ve
výši cca 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
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 k dalšímu opětovnému využití, případně k odstranění.
Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených trasách, navazujících na
stávající veřejné komunikace, s maximálním využitím vymezeného ochranného pásma,
daného zákonem. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni
projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR). 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
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pozemních komunikacích. Realizace záměru si nevyžádá žádný zásah do stávající dopravní
ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti.
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;
• 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
V rozhodující fázi předmětného záměru, to je po skončení stavebních a montážních prací,
jsou nároky na dopravní infrastrukturu prakticky nulové. 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.
Údaje o výstupech
Množství a znečištění odpadních vod
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.
Dřevní hmota
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).
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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).
Výkopová zemina
Výkopová zemina vzniklá realizací záměru, bude využita v maximální možné míře v místě
stavby. Nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný
zákon o odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Přesná bilance zemních prací není v této fázi
přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je problematika odpadů ve všech fázích záměru demontáže stávajícího vedení, výstavby, provozu a údržby nového vedení zvn málo
významná až nevýznamná. Veškeré odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
(v platném znění), produkované při demolici stávajících základových patek a následného
budování nových základů, demontáži a montáži stožárů, při tažení fázových vodičů,
zemnících lan a dalších nezbytných činnostech, budou odvezeny z místa vzniku
dodavatelským subjektem, který zajistí jejich evidenci a odstranění podle současné platné
legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
Hluk a vibrace
Výstavba
Zdrojem hluku v době demontáže a výstavby vedení budou především dopravní mechanizmy
a stavební stroje. Jelikož je trasa vedení v maximální míře situována v dostatečné vzdálenosti
od obydlených oblastí, a stavba bude značně rozprostřena, lze bezpochyby toto hlukové
zatížení považovat za vliv nevýznamný. Obdobně lze ze zmíněných důvodů považovat za
nevýznamný vliv vibrací, které mohou krátkodobě vznikat při demontáži a následném
budování základů stožárů, případně montáži stožárů.
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 intenzita není významná. Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí
vodičů korona, která vytváří také zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však
nevýrazné jelikož jejich hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí (např. vítr, déšť, akustické
projevy bouřek, atd.).
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Rizika havárií spojená s realizací 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.
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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
zvěř, případně nebezpečí vzniku požáru, v bezprostřední blízkosti místa pádu vodiče. Časové
rozpětí ohrožení je dáno nastavenou reakční dobou ochran vedení, které zajistí automatické
vypnutí vedení při odchýlení od sledovaných provozních podmínek, ovšem ani při této
události nedojde ke škodám na životním prostředí a dopad se projeví pouze na výpadcích
rozvodné sítě.
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., Il.a a Il.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 úrovně.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.
Charakteristika území z hlediska přírodních poměrů
Reliéf území je pestrý a členitý, z roviny Moravské brány z Bečevské nivy se dostává do
Radhošťského podhůří s pahorkatinným reliéfem. Na modelaci trénu se významně podílejí
široké nivy řek Bečvy, Ostravice a Morávky.
Klima oblasti spadá mezi teplou oblast T2, která je vymezena mezi obcemi Prosenice a Sušice
a dále přechází v mírně teplou oblast MT10 mezi obcemi Sušice a Choryně, mírně teplá oblast
MT9 mezi obcemi Tichá, Baška až Nošovice, MT2 Frenštátsko (Quitt, 1972).
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Z hlediska geomorfologie a reliéfu krajiny lze rozdělit krajinu do dvou oblastí. Na východě
v nivě Bečvy je to 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. Východním směrem navazuje Podbeskydská pahorkatina, která
naopak charakterizuje velmi pestrý a členitý reliéf s jednotlivými vystupujícími vrchy
v oblasti Nového Jičína, Příbora, Štramberka. Jedná se o pásmo vrchovin a pahorkatin a brázd
ve směru SV – JZ.
Z hlediska fytogeografického náleží zájmové území do fytogeografického obvodu Karpatské
mezofytikum a dvou fytogeografických okresů. Území od Oseku nad Bečvou po Lichnov
náleží do okresu 76a Moravská brána vlastní. Území od obce Tichá po TR Nošovice náleží
do fytogeografického okresu 84a Beskydské podhůří.
Z hlediska potencionální vegetace v území převažovaly lesy karpatských ostřicových
dubohabřin (Carici pilosae-Carpinetum). Tato vegetace se fragmentárně vyskytuje na svazích
zalesněných hřbetů. V okolí obcí lesy zmizely a dominuje zemědělská půda. V širokých
údolních nivách Bečvy, Juhyně, Lubiny, Ostravice a Morávky se vyskytovaly střemchové
jasaniny (Pruno-Fraxinetum) místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosa).
Tato společenstva se v nivách stále objevují. Tyto jednotky dále v území doplňovaly lipové
dubohabřiny (Tilio-Carpinetum) v okolí Hlinska, jižně od Kozlovic se táhl pás bikových a
nebo jedlových doubrav (Luzulo albidae-Quercetum petraea, Abieti-Quercetum). Na
Kozlovické hoře u Myslíku a Palkovic se uplatňovala ostřicová bučina (Carici pilosaeFagetum).
Trasa vedení od TR Prosenice po TR Nošovice náleží do dvou bioregionů. 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. dubo-bukového 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.
Flóra a vegetace bioregionu
Bioregion leží z větší části v mezofytiku, v západní části fytogeografického podokresu 76a
Moravská brána vlastní. Vegetační stupeň kolinní. Potenciálně se zde vyskytují především
dubohabrové háje (Carici pilosae-Carpinetum), pouze v oblasti Maleníku květnaté a zčásti i
acidofilní bučiny (Carici pilosae-Fagetum a Luzulo-Fagetum). Při úpatí nad údolím Bečvy
jsou ostrůvky acidofilních doubrav (Genisto germanicae-Quercion). V podmáčených
sníženinách v nivě Bečvy jsou ojediněle přítomny fragmenty bažinných olšin sv. Alnion
glutinosa. Podél Bečvy se táhnou měkké luhy svazu Salicion alba, při menších tocích jsou
typické údolní luhy (Stellario-Alnetum glutinosa), ve východní části vzácně i PrunoFraxinetum. V náhradní přirozené vegetaci fragmentárně doznívají semixerotermní
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travobylinná společenstva sv. Cirsio-Brachypodion pinnati. Na spoře zachovaných loukách se
setkáváme s vegetací sv. Arrhenatherion, nad i Cynosurion. Na jižních okrajích Maleníku
sv. Violion canina. Vlhké louky náležejí do sv. Calthion. Lemy, pokud jsou vyvinuty, náležejí
sv. Trifolium medii, ojediněle jsou v krajině zachovány křoviny Prunion spinotae. Flóra je
poměrně bohatá, tvořená obecnými druhy a kvantitativním zastoupením taxonů obecně
rozšířených ve východní části ČR (včetně karpatských migrantů). K nim náležejí ostřice
chlupatá (Carex pilosa), o. převislá (C. pendula), přeslička obrovská (Equisetum telmateia),
hvězdnatec čemeřicový (Hacquetia epipactis), pryšec madloňolistý (Tithymalus
amygdaloides), svízel potoční (Galium rivale), vzácně kyčelnice žláznatý (Dentaria
glandulosa). Velmi zřetelná je účast mnohých subtermofytů, pronikajících z jižně a západně
situovaných bioregionů, k nimž patří hlaváč bledožlutý (Scabiosa ochroleuca), máčka ladní
(Eryngium campestre) hojněji hlavně na JZ smldník jelení (Peucedanum cervaria), pupava
bezlodyžná (Carlina acaulis), šalvěj luční (Salvia pratensis), voskovka menší (Crinthe
minor), na vlhkách stanovištích ocún jesenní (Colchicum autumnale) a bledule letní
(Leucojum aestivum). Teplomilnější druhy se nacházejí i mezi lesními druhy, jsou to břeh
obecný (Sorbus torminalis), oměj vlčí (Aconitum vulparia), lecha černá (Lathyrus niger),
mochna bílá (Potentilla alba) a violka divotvorná (Viola mirabilis).
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.
Flóra a vegetace bioregionu
Bioregion se nachází v mezofytiku a zaujímá východní část fytogeografického podokresu 76a
Moravská brána vlastní, prakticky celý fytogeografický podokres 84a Beskydské podhůří
(mimo masív Ondřejníku) a jihovýchodní okraje fytogeografického okresu 83. Ostravská
pánev. Vegetační stupně suprakolinní a submontánní. Dominantní potencionální jednotkou
jsou dubohabrové háje (Tilio cordatae-Carpinetum), při úpatí Radhoště, Ondřejníku a
v Jablunkovské brázdě acidofilní doubravy svazu Genisto germanicae-Quercion. Do
rovinatého prostoru mezi Frýdkem-Místkem zasahují z Ostravska dubové bučiny (CariciQuercetum). V kopcovitém terénu na svazích Štramberské vrchoviny převažují květnaté
bučiny (Dentario enneaphylli-Fagetum a Dentario glandulosae-Fagetum), v komplexu
Palkovických hůrek jsou časté ochuzené bučiny (Festuco-Fagetum). Lokálně jsou přítomny
suťové lesy svazu Tilio-Acerion. V lužních lesích podél menších toků zcela převládají
střemchové olšiny (Pruno-Fraxinetum), ojediněle ptačincové olšiny (Stellario-Alnetum
glutinosae). V blízkosti úpatí Moravskoslezských Beskyd jsou fragmenty luhů Arunco
sylvestris-Alnetum glutinosae. Keřovité vrbové lemy svazu Salicion triandrae jsou narušené a
ruderalizované, štěrkopískové náplavy podhorských toků provázejí vrbové porosty (Salicion
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eleagni). Náhradní přirozenou vegetaci tvoří prameništní a rašelinné louky svazu Caricion
fuscae, vlhké louky náležejí sv. Molinion a Calthion. Na pastvinách je rozšířena vegetace
svazů Cynosurion a Violion canina. Flóra je poměrně bohatá, ovlivněná četnými oreofyty
z Beskyd. Objevují se hořepník tolitový (Pneumonanthe asclepiadea), vranec jedlový
(Huperzia selago), áron karpatský (Arum alpinum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa),
na severovýchodě židoviník německý (Myricaria germanica).
Prvky ochrana přírody v dotčeném území podle zákona č. 114/92 Sb. a vyhl. č 395/92
Sb.:
Obecná ochrana přírody a krajiny:
• územní systém ekologické stability (bez významu pro hodnocení krajinného rázu)
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.
Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení
na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.
Vymezení a hodnocení ÚSES a jejich tvorba je stanovena vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., v
platném znění. Za jeho odbornou správnost odpovídají orgány ochrany přírody, které
spolupracují s orgány územního plánování, vodohospodářskými, ochrany zemědělského
půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, s
cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní,
antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin,
živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a
jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho
užitečných funkcí.
Základní jednotkou ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Biocentra jsou prostory umožňující
existenci a nerušený vývoj přirozených ekosystémů. Biokoridory jsou lineární úseky krajiny s
vyšší ekologickou bohatostí, které umožňují migraci organismů, spojují biocentra a vytváří
územní systém ekologické stability krajiny.
Biokoridory a biocentra se podle svého významu člení:
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
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biokoridory propojují regionální biocentra a zajišťují migraci organizmů po regionálně
významných migračních trasách.
Nadregionální - rozsah a jejich význam překračuje bioregion. Reprezentativní nadregionální
biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystémů daného bioregionu a umožňuje přežití
organismů k těmto ekosystémům náležejících. Unikátní nadregionální biocentrum zahrnuje
významné specifické ekosystémy.
• významné krajinné prvky
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 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.
• krajinný ráz - přírodní park
Krajinný ráz a přírodní park
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.
Zvláště chráněná území
památné stromy, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
Střet záměru s přírodními hodnotami
Zvláště chráněná území a lokality Natura 2000
•

EVL CZ 714082 Bečva – Žebračka (stávající stožár č. 3)
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.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn kříží mlýnský náhon Strhanec, který je součástí evropsky
významné lokality a dále vodní nádrž s lužními porosty. Současné stožáry zvn budou
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vyměněny za nové typu Dunaj o základní výšce 46 m. Současný koridor vedení bude
zachován, vliv na evropsky významnou lokalitu je na přijatelné úrovni.
•

Přírodní rezervace Rybníky (rozpětí stávajících stožárů č.174 - 175)
Přirozené lesní porosty s prameništěm a rašelinnými loukami s četnými chráněnými
i mizejícími druhy rostlin.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn kříží rezervaci v jižním cípu. Stožáry jsou lokalizovány
v údolí mimo rezervaci. Zdvojením vedení se současný průsek v lesních porostech
nezvětší, naopak se šířka koridoru vedení zmenší o cca 5 m. Lesní porost tvoří ochranný
plášť významných rašelinných společenstev se zvláště chráněnými druhy. Mokřad, který
je nejvýznamnějším biotopem přírodní rezervace ovlivněn nebude.

•

EVL Řeka Ostravice CZ0813462 (rozpětí stávajících stožárů č.213 -214)
Alpínská řeka s bylinnou vegetací podél jejich břehů; vegetace s vrbou šedou; lokalita
vranky obecné. Z hlediska krajinného rázu je to významný krajinný prvek tvořící
morfologii terénu. Široká niva s vodním tokem s významným doprovodem lužních
porostů je místy „přírodního“ charakteru.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn kříží evropsky významnou lokalitu v její severní části a to
v délce cca 185 m a šířce koridoru vedení. Vedení zvn zasahuje do lokality jižně od
Frýdku – Místku. EVL je již ovlivněna současným průsekem v lužních porostech. Stožáry
situované na hraně údolí, ale především koridor vymezený v lužním lese významně
ovlivnil dříve tuto lokalitu. Navrženým zkapacitněním a maximálním využitím stávajících
stožárových míst bude ovlivnění na přijatelné úrovni. Budou použity stožáry typu Soudek
o základní výšce 54 m a šířkou koridoru vedení 58,6 m v běžné trase.

•

NPP Skalická Morávka (rozpětí stávajících stožárů č.230 - 232)
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.

•

EVL Niva Morávky CZ0810004(rozpětí stávajících stožárů č.230 - 232)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; alpínské řeky a jejich
dřevinná vegetace s židoviníkem německým; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
Ovlivnění NPP a EVL: Trasa vedení zvn 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. Při
výměně stožárů je třeba nezasahovat do biotopů mimo průsek stávajícího vedení.

Nadregionální prvky ÚSES
Trasa vedení kříží nadregionální biokoridory, prvky územního systému ekologické stability:
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•

NRBK (osa vodní) vymezen v nivě Bečvy

•

NRBK 144 – 151 (osa mezofilní hájová) mezi obcemi Hlinsko a Kladníky prochází
nadregionální biokoridor propojující lesní komplex Maleník s NRBC Kostelecké podlesí

•

NRBK 145 (osa mezofilní) mezi obcemi Jesenice a Hostašovice prochází nadregionální
biokoridor propojující NRBC Radhošť-Kněhyně a NRBC Jezernice

•

NRBK 101 (osa vodní) mezi Nižní a Vyšní Lhotou je v řece Morávce veden nadregionální
biokoridor

Současné vedení zvn kříží nadregionální biokoridory, zkapacitněním se ovlivnění
nepředpokládá, nedojde k rozšíření koridoru vedení, nevznikne nutnost zvětšení průseků.
Vzhledem k nadzemnímu vedení je migrační prostupnost zajištěna.
Přírodní park ( Hostašovice – Tichá)
V zájmovém koridoru 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.
Ovlivnění: Trasa současného vedení zvláště vysokého napětí vede po jižním okraji
vymezeného 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. Stožáry o současné výšce cca 30 m
budou vyměněny za stožáry typu Dunaj o základní výšce 46 m a stožáry typu Soudek o
základní výšce 54 m. Nové stožáry se stanou novým ohniskem v harmonické krajině
přírodního parku.
Navržená variantní 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.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 – Podolí
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363

Přírodní park Podbeskydí – trasa vedení zvn

Legenda:
Přírodní park
Vedení zvn
Úpravy trasy

D) Významné krajinné prvky
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.
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Metodika biologického průzkumu
Biologický průzkum dotčené lokality byl započat v letním aspektu roku 2013, přesněji 20.
července 2013. Terénní práce pak byly ukončeny 13. května 2014. Průzkum, jako podklad pro
příslušné hodnocení, tedy postihl všechny aspekty konkrétního roku. 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. Zájmovým územím byl pro zoologický průzkum zvolen především
pás současného vedení nebo deklarovaná území příslušných změn či variant. Jedná se o cca
70 metrů širokou linii v územích plánovaného zdvojení vedení. Uvedené dotčené území
průzkumu je znázorněno na mapových podkladech v kapitole Výsledky průzkumu. V rámci
botanického a zoologického průzkumu bylo sledováno shodné území. 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. Celkem byly provedeny
průměrně 2 až 3 návštěvy každé lokality v průběhu července 2013 až října 2013 a následně
února až května 2014. Terénní práce byly prováděny v denních časech. Noční průzkum
proveden nebyl na žádné lokalitě.
Na celé trase v délce cca 80 km 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. Zkratky označují stožáry vysokého
napětí, které se nacházejí nejblíže od lokality. V průběhu období měsíce čerence 2013 až
května 2014 bylo navštíveno celkem 42 lokalit.
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. Součástí dokumentu je
fotodokumentace jednotlivých dílčích sledovaných ploch.
Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zkratky dřevin použité v
textu a v tabulkách odpovídají příloze č. 4 vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb. o lesním
hospodářském plánování. 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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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.
Data pro botanický průzkum byla shromážděna rovněž třemi návštěvami od července 2013 do
května 2014.
U jednotlivých skupin obratlovců jsou v následujících tabulkách zjištěné druhy řazeny
abecedně podle českého jména. Bezobratlým je věnována samostatná kapitola. Výsledky
botanického průzkumu jsou uvedeny současně se zoologickými výsledky u jednotlivých
identifikovaných biotopů. S ohledem na rozsah dotčených lokalit není u druhů uváděna bližší
lokalizace, pouze u zvláště chráněných a faunisticky významných druhů je lokalizace stručně
popsána v poznámkách příslušných tabulek. Druhy chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. ve
znění pozdějších změn a doplňků, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§) jsou označeny zkratkami
KO, SO, O (kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené).
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
Entomoogický 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)
s médiem: pivo/fridex (1:1) a s expozicí od července 2013 do května 2014. Cílem bylo pasti
instalovat v různých biotopech a kontrolním monitoringem zachytit případný výskyt zvláště
chráněných druhů. Pasti instaloval a entomologický materiál vybíral Ing. Pavel Majer, Jan
Lohniský. Pasti byly umístěny vždy v ochranném pásmu vedení:
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)
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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)
ZP12: les Přírodní památky (stávající stožár č. 175)
ZP13: porost u vodoteče (stávající stožár č. 188)
ZP14: svah u vodoteče (stávající stožár č. 198)
ZP15: pole a porost ruderálu (stávající stožár č. 227)
ZP16: EVL Morávka (stávající stožár č. 228)
Celkem byly vyhodnoceny 3 sběry.
Poznámka: Seznam druhů je uveden pouze ve vědeckých názvech, protože pojmenování
v češtině je problematické nebo neexistuje.
Flóra
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. 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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Výsledky průzkumu
Zkoumané území bylo rozděleno v rámci biologického průzkumu do 42 přírodních nebo
přírodě blízkých segmentů – viz text v kapitole Metodika.
Přehled biotopů v trase vedení
Trasa vedení zvláště vysokého napětí (zvn) se dostává z rovinaté nivy Bečvy u Oseku nad
Bečvou (nadm v. 200 m n.m) do zvlněné zemědělské krajiny u Kelče odkud se po překonání
nivy Bečvy u Valašského Meziříčí dostává do členitého a pestrého území Podbeskydské
pahorkatiny (nadm v. cca 400 m n.m.). Zde se vyskytuje mozaika pestrých biotopů, střídají se
smíšené lesní porosty, luční enklávy doplněné o keřové formace. Významné jsou liniové
útvary řek a drobných přítoků v zaříznutých údolí s jasanovo-olšovými luhy. Mezi
nejvýznamnější biotopy patří široké nivy Ostravice a Morávky u Frýdku – Místku.
V tzv. Moravské bráně jsou přirozenou vegetací lužní lesy, které jsou velmi různorodé od
střemchových jasenin a jilmových doubrav přes lipové habřiny. Větší část přirozeného lesního
krytu v celém zájmovém území tvoří dubohabřiny nebo dubové bučiny, jejich druhová
skladba je nepříznivě ovlivněna lesními zásahy s převodem na smrkové kultury.
V trase vedení dle Katalogu biotopů ČR (2010) převažují biotopy více či méně ovlivněné
člověkem, jsou to:
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.
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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).
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
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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 depresí 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).
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.
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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.
L – BIOTOPY LESŮ
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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
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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.
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 zvláště
chráněná území a tři evropsky významné lokality.
a) maloplošné zvláště chráněná území
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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
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
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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).
Zoologicko – botanická charakteristika
Přehled zoologicko-botanických lokalit
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. Pod charakteristikou lokality je uveden výčet zvláště chráněných druhů
živočichů, kteří zde byli zachyceni nebo jsou uváděni v nálezové databázi Agentury ochrany
přírody NDOP.
Lokalita č. 1 – Strhanec (stávající stožár č. 3)
Vodní nádrž u mlýnského náhonu Strhanec je významná botanická lokalita (nadm.v. 221 m
n.m.). Mlýnský náhon Strhanec je součástí EVL Bečva – Žebračka. Jedná se o fragment
tvrdého luhu nížinných řek (L2.3) u náhonu Strhanec. Dominantními druhy jsou dub letní
(Quercus robur), topol kanadský (Populus x canadensis), habr obecný (Carpinus betulus),
javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata). Bylinné patro je druhově bohaté
s typickým jarním aspektem. Vyskytují se druhy: orsej jarní (Ficaria verna), popenec obecný
(Glechoma hederacea), sasanka hajní (Anemone nemorosa), hluchavka skvrnitá (Lamium
maculatum), dymnivka dutá (Corydalis cava). Vodní makrofyta se vyskytují ojediněle (V4B),
výskyt vázán na mlýnský náhon. Vodní plocha je bez vodních druhů, obklopují ji zemědělské
pozemky. V místě vedení zvláště vysokého napětí se nachází zaplavovaná niva. Jedná se o
trvale travní porost s druhově chudým bylinným patrem s běžnými druhy, kde převažují trávy
psárka luční (Alopecurus pratensis), srha říznačka (Dactylis glomerata). Vyskytují se druhy:
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), pampeliška lékařská (Taraxacum officinale),
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popenec břečťanolistý (Glechoma hederacea), šťovík koňský (Rumex obtusifolius), kostival
lékařský (Symphytum officinale).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
skokan zelený Pelophylax esculentus
užovka obojková Natrix natrix
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 2 – Bečva (stávající stožár č. 7)
Široká niva Bečvy s fragmenty lužního lesa má charakter tvrdého luhu (L2.3). Nadmořská
výška lokality je 220 m n.m. Ve stromovém patře převažují topoly (Populus nigra), dále
jasany (Fraxinus excelsior). Keřové patro je tvořeno zmlazenými dřevinami doplněné o svídu
krvavou (Cornus sanguinea) a střemchu (Prunus padus). V bylinném patře převažují
vhkomilné druhy: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), orsej jarní (Ficaria verna),
hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum). Na březích a náplavech se vyskytují vrbové křoviny
s dominantní vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou košíkářskou (Salix viminalis), vrbou
trojmužnou (Salix triandra), porost lze přiřadit k biotopu vrbové křoviny náplavů (K2.1).
Převažují druhy nitrofilních stanovišť. V trase vedení zvn se objevují vrbové porosty a
ruderální druhy. Vodní tok je bez vodních makrofyt (V4B/X14).
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle
pobytových stop:
skokan zelený Pelophylax esculentus
bobr evropský Castor fiber
užovka obojková Natrix natrix
ještěrka obecná Lacerta agilis
luňák červený Milvus milvus
Lokalita č. 3 – vodní plochy pískovny, Libuška (stávající stožár č. 8 – 9)
Zahrnuje vodní plochy pískovny Oldřichov, které obklopují zemědělsky obdělávané
pozemky. Vodní nádrže jsou bez makrofytní vegetace. Z druhů stromového a keřového patra
se uplatňují topoly (Populus nigra, Populus x canadensis), olše (Alnus glutinosa). Dominantní
jsou porosty vrb (Salix fragilis, S. triandra, S. caprea). V bylinném patře se vyskytují běžné i
ruderální druhy, převažuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinaceae), dále se vyskytuje
vratič obecný (Tanacetum vulgare), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), divizna
(Verbascum sp.).
Vodní tok Libuška obtéká vodní nádrže a tvoří hranici lokality v zemědělské krajině. Břehové
porosty jsou tvořeny fragmenty měkkých luhů nížinných řek (L2.4). Dominuje topol černý
(Populus nigra) s příměsí vrb (Salix fragilis) a bezem černým (Sambucus nigra). V místě
přechodu vedení zvn se vyskytují zmlazené dřeviny stromového a keřového patra. Bylinné
patro je druhově chudé.
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle
pobytových stop:
skokan zelený Pelophylax esculentus
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užovka obojková Natrix natrix
ještěrka obecná Lacerta agilis
Podle databáze NDOP je v blízkosti záměru uváděn bobr evropský Castor fiber
Lokalita č. 4 – lesní porost SV od Sušice (stávající stožár č.13)
Lesní výběžek zvedající se z nivy Libušky s nadmořskou výškou 250 m n.m. Převažuje habr
obecný (Carpinus betulus), dub zimní (Quercus petraea) a buk lesní (Fagus sylvatica). Les
má místy charakter karpatských dubohabřin (L3.3). Porost je ovlivněn výsadbami smrku
(Picea abies) a borovice (Pinus sylvestris). V podrostu se vyskytují běžné hájové druhy.
Mimo vedení roste lilie zlatohlavá (Lilium martagon). V místě vedení je zmlazení dřevin,
mimo výše uvedené dřeviny se uplatňují svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná
(Corylus avellana), lípa malolistá (Tilia cordata). Okraje lesního remízu doplňují běžné druhy
ovsíkových luk (T1.1).
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle
pobytových stop:
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 5 – Radotínský potok (stávající stožár č. 35)
Lokalita se nachází v nadmořské výšce 300 m n.m. a zahrnuje mozaiku biotopů. V centru
lokality je rybníček bez vodních makrofyt (V1G/X14). Litorál není vyvinutý, břehy jsou
travnaté s druhy ovsíkových luk (T1.1). Podél drobného přítoku se vyskytují podmáčené
plochy inklinující k biotopu vlhkách pcháčových luk (T1.5). Zaznamenána přítomnost sítin
(Juncus conglomeratus, J. effusus), blatouch bahenní (Caltha palustris), řeřišnice luční
(Cardamine pratensis). Patrné jsou porosty skřípiny lesní (Scirpus sylvatica) a pcháče
potočního (Cirsium rivulare). Podél vodoteče se vyskytuje jasanovo-olšový porost (L2.2)
s typickými druhy jarního aspektu: orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone
nemorosa), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis). V místě křížení vedení se nachází
travnaté hřiště. Vegetace podél vodoteče je keřového vzrůstu, převažují vrby (Salix fragilis, S.
triandra). Bylinný podrost je chudý, mimo výše zmíněné druhy se vyskytuje pitulník žlutý
(Galeobdolon luteum), děvětsil lékařský (Petasites hybridus).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
rosnička zelená Hyla arborea
čáp bílý Ciconia ciconia
ropucha obecná Bufo bufo
Lokalita č. 6 – vodní tok Maleník (stávající stožár č. 37)
Lokalita vymezena severně od obce Soběchleby na toku Maleníku. V blízkosti se nachází
rybník zadržující vodu z vodního toku. Vodní nádrž je bez výskytu vodních makrofyt
(V1G/X14). Břehy jsou pravidelně sečené s druhy ovsíkových luk (T1.1), druhově chudé.
Podél toku jsou břehové porosty jasanovo-olšového luhu (L2.2) s dominantní olší (Alnus
glutinosa) a jasanem (Fraxinus excelsior). Bylinné patro obsahuje druhy lužního lesa.
Vyskytuje se blatouch bahenní (Caltha palustris), orsej jarní (Ficaria verna), kopřiva
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dvoudomá (Urtica dioica), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Olše jsou s patrnými
ohryzy bobra evropského.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
rosnička zelená Hyla arborea
ropucha obecná Bufo bufo
bobr evropský Castor fiber

Lokalita č. 7 – Údolí Dolnonětčického potoka (stávající stožár č. 43 – 44)
Zaříznuté údolí Dolnonětčického potoka a jeho meandrujících přítoků se nachází v nadm. v.
314 m n.m. severně od obce Dolní Nětčice. Lokalitu charakterizuje mozaika pestrých biotopů.
Podél přítoků jsou stanoviště lužních lesů (L2.2) s dominantní olší (Alnus glutinosa) a jasanu
(Fraxinus excelsior). Na tento porost navazují lesní porosty smíšeného lesa, místy inklinující
ke karpatským dubohabřinám (L3.3). Na svazích údolí se vyskytují louky s druhy ovsíkových
luk (T1.1), na vlhčích místech mokřadní biotopy (T1.5). Součástí lokality je ovocný sad
s ovsíkovými druhy. V místě vedení jsou u vodního toku zmlazené dřeviny stromového patra
a dále dřeviny: bez černý (Sambucus nigra), lípa srdčitá (Tilia cordata), svída krvavá (Cornus
sanguinea), vrby (Salix fragilis, S. triandra).
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle
pobytových stop:
ještěrka obecná Lacerta agilis
ropucha obecná Bufo bufo
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 8 – Levostranný přítok Juhyně u Kelče (stávající stožár č. 68)
Botanická lokalita se nachází SZ od města Kelč. Podél toku vyvinutá olšina. Ve stromovém
patře dominuje topol černý (Populus nigra), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), vrby (Salix fragilis, S. triandra), typický je bylinný podrost s běžnými
druhy: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), sasanka hajní (Anemone nemorosa),
blatouch bahenní (Caltha palustris), dymnivka dutá (Corydalis cava), orsej jarní (Ficaria
verna), poponec obecný (Glechoma hederacea), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Biotop
inklinuje k jasanovo-olšovým luhům (L2.2). V místě vedení zvn je rákosina (Phragmites
australis), okraje mělké nivy tvoří druhy ovsíkových luk (T1.1), přecházející
v obhospodařované zemědělské pozemky.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
křepelka polní Coturnix coturnix
ťuhýk obecný Lanius collurio
skokan zelený Pelophylax esculentus
ještěrka obecná Lacerta agilis
čáp bílý Ciconia ciconia
skokan štíhlý Rana dalmatina
rosnička zelená Hyla arborea
Lokalita č. 9 – Komárovický potok (mezi stávajícími stožáry č. 79 – 80)
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Lokalita vymezena podél toku v nadmořské výšce 330 m n.m. Lužní porosty s dominantní
olší (Alnus glutinosa), jasanem (Fraxinus excelsior), topolem černým (Populus nigra).
Bylinný podrost s charakteristickými druhy lužních lesů: dymnivka dutá (Corydalis cava),
orsej jarní (Ficaria verna), prvosenka vyšší (Primula elatior). Pod vedením druhově pestré
keřové patro, zmlazené dřeviny stromového patra a především vrby (Salix triandra, S.
viminalis), bylinné patro doplňuje rozšiřující se rákosina. Lemy nivy svým druhovým
složením inklinují k ovsíkovými loukám (T1.1). Jižně od vedení se nachází dubohabrový háj
s výskytem lilie zlatohlavé (Lilium martagon).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
chřástal polní Crex crex
ťuhýk obecný Lanius collurio
vlaštovka obecná Hirundo rustica
čáp bílý Ciconia ciconia
sýček obecný Athene noctua
žluva hajní Oriolus oriolus
ledňáček říční Alcedo athis
střevle potoční Phoxinus phoxinus
vranka obecná Cottus gobio
mník jednovousý Lota lota
vydra říční Lutra lutra
bramborníček černohlavý Saxicola torquatus
Lokalita č. 10 – Juhyně (mezi stávajícími stožáry č. 84 – 85)
Řeka Juhyně tvoří v zemědělsky obhospodařované krajině významný krajinný prvek (nadm.v.
290 m n.m.). Lužní břehové porosty lze charakterizovat jako jasanovo-olšové luhy (L2.2).
Koryto toku je zpevněné a regulované. Ve stromovém patře dominují listnaté dřeviny: topol
černý (Populus nigra), topol kanadský (Populus x canadensis), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba křehká (Salix fragilis), místy se objevuje
smrk ztepilý (Picea abies). Podrost tvoří rákos (Phragmites australis), chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinaceae), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), dymnivka dutá (Corydalis
cava), popenec obecný (Glechoma hederacea), orsej jarní (Ficaria verna), prvosenka vyšší
(Primula elatior), kostival lékařský (Symphytum officinale), ocún jesenní (Colchicum
autumnale).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
moták pochop Circus aeruginosus
ťuhýk obecný Lanius collurio
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ledňáček říční Alcedo athis
vydra říční Lutra lutra
Lokalita č. 11 – Pastevník s rybníkem u Choryně (stávající stožár č. 92)
Vodní tok Pastevník s rybníčkem JV od obce Choryně (nadm. v. 295 m.n.m). Na březích toku
se vyskytují lužní porosty inklinující k (L2.2). Dominují vrby (Salix viminalis, S. fragilis, S.
caprea), topoly (Populus nigra, P. canadensis), jasany (Fraxinus excelsior). Objevují se
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vzrostlé duby (Quercus petraea). Bylinné patro je typické pro lužní lesy s vyvinutým jarním
aspektem: sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna), hluchavka skvrnitá
(Lamium maculatum), prvosenka vyšší (Primula elatior). Součástí lokality je rybník. Břehy
zarůstají zmlazenými olšemi (Alnus glutinosa), litorál není vyvinutý. Bylinné patro inklinuje
k biotopu ovsíkových luk (T1.1) s převažujícími travinami: psárka luční (Alopecurus
pratensis), srha říznačka (Dactylis glomerata). Okraj lokality tvoří porosty křovin nejčastěji s
lískou (Corylus avellana), svídou krvavou (Cornus sanguinea).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
skokan zelený Pelophylax esculentus
ještěrka obecná Lacerta agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ledňáček říční Alcedo athis
křepelka polní Coturnix coturnix
netopýr velký Myotis myotis
Lokalita č. 12 – Bečva u Choryně (stávající stožár č. 96)
Řeka Bečva a její břehové porosty patří mezi druhově pestrou botanickou lokalitu v okolní
zemědělské krajině (nadm. v. 230 m n.m.). Je to významný krajinný prvek. Lužní porosty
inklinují k biotopu L2.4 měkké luhy nížinných řek a jsou v mozaice s porosty vrbových
křovin náplavů (K2.1) a říčních rákosin (M1.4). Ve stromovém patře dominují vrby (S.
fragilis, S. triandra), topoly (Populus nigra), zastoupen je i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Keřové patro tvoří zmlazené dřeviny a dále bez černý (Sambucus nigra). V bylinném patře
převládají vlhkomilné druhy: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), hluchavka skvrnitá
(Lamium maculatum), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinaceae), rákos obecný
(Phragmites australis), kuklík městský (Geum urbanum), svízel přítula (Galium aparine).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ledňáček říční Alcedo athis
lejsek šedý Muscicapa striata
pisík obecný Actitis hypoleucos
strakapoud prostřední Dendrocopos medius
moták pochop Circus aeruginosus
ťuhýk obecný Lanius collurio
bramborníček černohlavý Saxicola torquata
skokan štíhlý Rana dalmatina
koroptev polní Perdix perdix
morčák velký Mergus merganser
ještěrka obecná Laceta agilis
užovka obojková Natrix natrix
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Lokalita č. 13 – Vysocký potok (stávající stožár č. 108)
Západně od obce Jesenice protéká v údolí Vysocký potok s lužními porosty na březích, které
přecházejí v listnatý porost karpatských dubohabřin (L3.3). Vedení zvn kříží potok v horních
partiích. Jedná se o liniový vodní útvar mezi trvale travními porosty. Ve stromovém a
keřovém patře dominuje jasan (Fraxinus excelsior), vrba křehká (Salix fragilis), hloh
(Crataegus laevigata), líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra).
V bylinném patře je typický jarní aspekt běžných druhů: kopytník evropský (Asarum
europaeum), prvosenka vyšší (Primula elatior), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis).
Dále se uplatňují druhy: kuklík městský (Geum urbanum), bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ledňáček říční Alcedo athis
ťuhýk obecný Lanius collurio
ještěrka obecná Laceta agilis
užovka obojková Natrix natrix
slepýš křehký Anguis fragilis
rorýs obecný Apus apus
křepelka polní Coturnix coturnix
žluva hajní Oriolus oriolus
pěnice vlašská Sylvia nisoria
čáp bílý Ciconia ciconia
netopýr velký Myotis myotis
Lokalita č. 14 – Lesní lem „Hůra“ (stávající stožár č. 109 – 113)
Severozápadně od Jesenice se zdvihají zalesněné vrchy s údolími (nadmořská výška 400 m
n.m.). Jedná se o mozaiku lesních, keřových a lučních biotopů. Zalesněný hřbítek smíšeného
lesa s terénními depresemi s drobnými přítoky charakterizuje lokalitu č. 14. V lesních
porostech na okrajích převažuje smrk ztepilý (Picea abies), dub zimní (Quercus petraea), buk
lesní (Fagus sylvatica). V místě vedení jsou zmlazené listnaté dřeviny keřového patra, místy
inklinující k biotopu křovin (K3). Dominuje habr obecný (Carpinus betulus), javor mléč
(Acer platanoides), bříza bělokorá (Betula pendula), trnka obecný (Prunus spinosa), svída
krvavá (Cornus sanguinea), hloh (Crataegus sp.), líska obecná (Corylus avellana), vrby
(Salix sp.). Lesní porosty a křoviny se střídají s mezofilními ovsíkovými loukami (T1.1)
s běžnými druhy.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
moták pochop Circus aeruginosus
ťuhýk obecný Lanius collurio
koroptev polní Perdix perdix
ještěrka obecná Laceta agilis
rosnička zelená Hyla arborea
ropucha zelená Bufo viridis
chřástal polní Crex crex
pěnice vlašská Sylvia nisoria
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15 – Prostřední kopec (stávající stožár č. 122 – 123)
Mozaika biotopů v údolní depresi přítoku Zrzávky západně od Hodslavic. Liniové remízky na
úpatí kopce jsou tvořeny především křovinami (K3), uplatňují se trnka (Prunus spinosa),
šípek (Rosa canina), svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Podél vodního toku jsou břehové porosty s dominantním
jasanem (Fraxinus excelsior), vrbami (Salix fragilis, S. triandra) (L2.2). Svahy pokrývají
smíšené lesy místy inklinující ke karpatským dubohabřinám (L3.3). Typický je bylinný
podrost s jarním aspektem. Na dně údolí se nachází mokřina s rákosem (Phragmites australis)
a chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinaceae). Liniové biotopy doplňují ovsíkové louky
s běžnými druhy. Vzácně se mimo trasu vedení vyskytuje vstavač mužský (Orchis mascula).
Jižně od vedení zvn v lesním remízku Včelín zaznamenán výskyt měsíčnice vytrvalé (Lunaria
rediviva).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
střevle potoční Phoxinus phoxinus
ťuhýk obecný Lanius collurio
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 16 – Jičínka (stávající stožár č. 133 – 134)
Severně od obce Mořkov protéká zemědělskou krajinou regulovaný tok Jičínka (nadm.v. 226
m n.m.). Má zpevněné břehy, porosty inklinují k jasanovo-olšovým luhům (L2.2). V místě,
kde je stromové patro vyvinuté dominují olše (Alnus glutinosa), jasany (Fraxinus excelsior),
vrby (Salix fragilis, S. viminalis). V místě vedení se vyskytují zmlazené dřeviny stromového
patra a dále bez černý (Sambucus nigra), javor mléč (Acer platanoides). V bylinném patře se
uplatňují druhy lužních lesů, v místě pod vedením se jedná spíše o ruderální druhy: šťovík
tupolistý (Rumex obtusifolius), podběl lékařský (Tussilago farfara), vratič (Tanacetum
vulgare), svízel přítula (Galium aparine). Na březích je patrná chrastice rákosovitá (Phalaris
arundinaceae), štětka lesní (Dipsacus sylvestris).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
vydra říční Lutra lutra
křepelka polní Coturnix coturnix
střevle potoční Phoxinus phoxinus
ťuhýk obecný Lanius collurio
slepýš křehký Anguis fragilis
ještěrka živorodá Zootoca vivipara
Lokalita č. 17 – Úpatí vrchu Štramberčík (stávající stožár č. 141 – 142)
Svah se smíšenými porosty, který se nachází severně od obce Veřovice. Okraj lesa tvoří smrk
ztepilý (Picea abies), bříza (Betula pendula) a dub zimní (Quercus petraea). V trase vedení se
nachází zmlazené keřové patro inklinující k biotopu vysokých křovin (K3). Terénní depresí
protéká přítok Jičínky s jasanovo-olšovými porosty (L2.2). Na okraji listnatého lesa mimo
trasu vedení zaznamenána lile zlatohlavá (Lilie martagon).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 – Podolí
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363

čáp černý Ciconia nigra
Lokalita č. 18 – Sedlnice (stávající stožár č. 146)
Vodní tok protékající po úpatí Kociánova kopce. Břehové porosty jsou tvořeny jasanovoolšovými luhy (L2.2). Bylinný podrost tvoří devětsil lékařský (Petasites hybridus), pitulník
žlutý (Galeobdolon luteum), blatouch bahenní (Caltha palustris), brčál menší (Vinca minor),
orsej jarní (Ficaria verna).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
křepelka polní Coturnix coturnix
ťuhýk obecný Lanius collurio
slepýš křehký Anguis fragilis
Lokalita č. 19 – Na kutách (stávající stožár č. 148)
Úbočí svahu s loukami a keřovou vegetací (nadm. v. 526 m n.m.). Druhově pestrý biotop,
mozaika vysokých křovin (K3) s okraji širokolistých suchých trávníků (T3.4). Mimo trasu
vedení se vzácně vyskytuje vstavač mužský (Orchis mascula), v terénní depresi zaznamenán
výskyt vstavače májového (Dactylorhiza majalis). Louky jsou pravidelně spásány a jedná se
o přechodový biotop mezi ovsíkovými mezofilními loukami s druhy suchých trávníků:
válečka prápořivá (Brachypodium pinnatum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), šalvěj
luční (Salvia pratensis). Biotop ovlivněn současným vedením, louky zarůstají keřovými
formacemi, které potlačují luční druhy.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ještěrka obecná Lacerta agilis
luňák červený Milvus milvus
Lokalita č. 20 – Úpatí svahů nad obcí Bordovice (stávající stožár č. 150 – 153)
Lokalita charakterizuje zvlněné úpatí Podbeskydské pahorkatiny (nadm. v. 400 m n.m.).
Jedná se o pestrou mozaikou biotopů, které se vyskytují v zaříznutých údolí drobných
vodotečí. Liniové remízky na úpatí kopce jsou tvořeny především mezofilními křovinami
(K3), uplatňují se trnka (Prunus spinosa), šípek (Rosa canina), svída krvavá (Cornus
sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Podél
vodního toku jsou břehové porosty s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), vrbou (Salix
fragilis, S. triandra). Typický je bylinný podrost s jarním aspektem a druhy lužních lesů.
Liniové biotopy doplňují ovsíkové mezofilní louky s běžnými druhy (T1.1).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ťuhýk obecný lanius collurio
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 21 – Muchač (mezi stávajícími stožáry č. 160 – 161)
Liniový biotop vodního toku s jasanovo-olšovým luhem (L2.2) v údolní depresi
s nadmořskou výškou 375 m n.m. Ve stromovém patře převažují jasany (Fraxinus excelsior),
olše (Alnus glutinosa) a střemchy (Prunus padus). Bylinné patro je s typickým jarním
aspektem: kopytník evropský (Asarum europaeum), orsej jarní (Ficaria verna), plicník
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lékařský (Pulmonaria officinalis), prvosenka vyšší (Primula elatior), místy se vyskytují druhy
ruderálního charakteru: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica). Východní svah lemují porosty křovin (K3), dominuje trnka obecná (Prunus
spinosa), bez černý (Sambucus nigra), líska obecná (Corylus avellana).
Nebyla zjištěna přítomnost zvláště chráněného druhu.
Lokalita č. 22 – Přítok Muchače (stávající stožár č. 162)
Periodická vodoteč s břehovým doprovodem (L2.2). Ve stromovém patře se uplatňuje bříza
bělokorá (Betula pendula), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v keřovém podrostu je patrný
bez černý (Sambucus nigra) a vrby (Salix fragilis, S. viminalis). Bylinný podrost druhově
chudý, dominuje svízel přítula (Galium aparine) a bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
slepýš křehký Anguis fragilis
ropucha obecná Bufo bufo
Lokalita č. 23 – Lubina (stávající stožár č. 163)
Regulovaná vodoteč se zpevněnými břehy. V nivě toku fragmenty lužních lesů
charakterizující biotop jasanovo-olšové luhy (L2.2). V místě vedení keřové formace
zmlazených dřevin stromového patra. Převažují olše (Alnus glutinosa), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior), dub zimní (Quercus petraea). Bylinné patro je druhově chudé
s nitrofilními druhy. Mimo trasu vedení udáván výskyt vstavače mužského (Orchis mascula).
Nebyla zjištěna přítomnost zvláště chráněného druhu živočicha.
Lokalita č. 24 – Dlouhý potok (stávající stožár č. 166)
Linie mezi loukami. Břehové porosty podél vodoteče charakterizují jasanovo-olšové luhy
(L2.2) s dominantním jasanem (Fraxinus excelsior), olší (Alnus glutinosa) a dubem (Quercus
petraea) ve stromovém patře. V místě vedení keřový porost zmlazených výše uvedených
dřevin.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ťuhýk obecný Lanius collurio
rorýs obecný Apus apus
čáp černý Ciconia ciconia
Lokalita č. 25 – Polachý (stávající stožár č. 167)
Lesní remíz na Vrchovině 455 m n.m. Druhově pestrý porost inklinuje k biotopu karpatských
dubohabřin (L3.3). Převažuje habr obecný (Carpinus betulus) a dub zimní (Quercus petraea).
Stromové patro doplňují javor mléč (Acer platanoides), lípa malolistá (Tilia cordata).
Vzhledem k drobným periodickým vodotečím v údolních depresích se vyskytuje také jasan
ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném podrostu se objevuje: pitulník žlutý (Galeobdolon
luteum), svízel vonný (Galium odoratum), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), orsej
jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone nemorosa), violka lesní (Viola
reichenbachiana), prvosenka vyšší (Primula elatior). Trasa zvn vede po úpatí remízu, pod
vedením keřové formace výše uvedených dřevin a dále se objevuje trnka (Prunus spinosa),
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líska obecná (Corylus avellana), hloh (Crataegus laevigata), svída krvavá (Cornus
sanguinea). Bylinné patro je druhově chudé.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
vlaštovka obecná Hirundo rustica
čáp bílý Ciconia ciconia
jestřáb lesní Accipiter gentilis
Lokalita č. 26 – Přírodní rezervace Rybníky (stávající stožár č. 174 – 175)
Lesík s mokřadem a zarostlým rybníčkem (nadm. v. 420 m n.m.). Předmětem ochrany jsou
ostřicovo-rašeliníková společenstva s rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia),
suchopýrem (Eriophorum angustifolium), prstnatcem listnatým (Dactylorhiza longebracteata)
(R3.2). Tento mokřad je lemován smíšeným lesem, svým druhovým složením odpovídá
polonským dubohabřinám (L3.2). Dominuje dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus
glutinosa), lípa malolistá (Tilia cordata). V jižním výběžku jsou patrné výsadby smrku
ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Přírodní rezervaci Rybníky
v jižním výběžku kříží současné vedení zvn. V těchto místech je vykácen pás lesa. Listnaté
dřeviny zmlazují, ale jsou udržovány v keřové formaci. Bylinné patro je tvořené běžnými
druhy: šťavel kyselý (Oxalis acetosella), blatouch bahenní (Caltha palustris), sasanka hajní
(Anemone nemorosa), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ještěrka obecná Lacerta agilis
ropucha obecná Bufo bufo
skokan štíhlý Rana dalmatina
krkavec velký Corvus corax
Lokalita č. 27 – Říčka (stávající stožár č. 183)
Pravostranný přítok Ondřejnice. V krajině patrná linie břehových porostů má charakter
jasanovo-olšových luhů (L2.2). Dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), v keřovém patře se
uplatňují vrby (Salix fragilis, S. viminalis). V bylinném patře jsou patrné běžné druhy:
sasanka hajní (Anemone nemorosa), prvosenka vyšší (Primula elatior).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 28 – Lhotecký potok (stávající stožár č. 186 – 187)
Meandrující tok na svazích východně od Kozlovic. Významný krajinný prvek. Biotop, podél
vodoteče má charakter jasanovo-olšových luhů (L2.2). Tok je obklopen loukami, které jsou
pravidelně spásány s druhy poháňkových pastvin (T1.3): psineček obecný (Agrostis
capillaris), kontryhel (Alchemilla sp.), jílek vytrvalý (Lolium perenne), černohlávek obecný
(Prunella vulgaris). Pod vedením je stanoviště vysokých křovin (K3).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
křepelka polní Coturnix coturnix
vlaštovka obecná Hirundo rustica
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ťuhýk obecný Lanius collurio
vydra říční Lutra lutra
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 29 – Pod Jarošovou (mezi stávajícími stožáry č. 187 – 188)
Údolní deprese s drobnou vodotečí a mokřadem (nadm. v. 380 m n.m.). Uplatňuje se chrastice
rákosovitá (Phalaris arundinaceae), okraje zarůstají ostružiníkem (Rubus sp.). Podél
vodoteče převažují olše (Alnus glutinosa), v podrostu: bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), svízel přítula (Galium aparine). Louky obklopující vodoteč jsou pravidelně
zaplavované s druhy vlhkých pcháčových luk (T1.5).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
křepelka polní Coturnix coturnix
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ťuhýk obecný Lanius collurio
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 30 – Pod Královou horou (stávající stožár č. 190 - 191)
Pestrá mozaika biotopů na západním úpatí Kozlovické hory (nadm. v. 454 m n.m.). Převažují
lesní porosty smíšených lesů doplněné o lužní dřeviny podél přítoků Myslíkovského potoka.
Pod vedením jsou liniové keřové formace zmlazených dřevin, které lemují travní porosty
s běžnými druhy ovsíkových luk (T1.1).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ťuhýk obecný Lanius collurio
ještěrka obecná Lacetra agilis
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 31 – Pod Kozlovickou horou (stávající stožár č. 194 – 196)
Úpatí svahu Kozlovické hory u obce Myslík je zalesněné s údolními depresemi, významným
vodním tokem je Palkovický potok. Smíšené porosty se zastoupením buku (Fagus sylvatica) a
smrku (Picea abies). Podél Palkovického potoka se na svahu nachází biotop květnatých bučin
(L5.1). Vedení zvn vede po okraji lesního komplexu na pastvinách s druhovým složením
ovsíkových luk. V místě křížení toku jsou keřové porosty vrb (Salix fragilis, S. viminalis),
jasanu (Fraxinus excelsior), olše (Alnus glutinosa), habru obecného (Carpinus betulus), svídy
krvavé (Cornus sanguinea). V bylinném patře se objevují tyto druhy: kuklík městský (Geum
urbanum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
křepelka polní Coturnix coturnix
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vlaštovka obecná Hirundo rustica
ťuhýk obecný Lanius collurio
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 32 – Přítok Pstružího potoka (stávající stožár č. 199)
Linie toku s břehovými porosty mezi pastvinami (nadm. v. 370 m n.m.). Stromové patro tvoří
dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a
olše (Alnus glutinosa), bylinné patro s jarním aspektem. Porosty mimo vedení mají charakter
jasanovo-olšového luhu (L2.2). V místě vedení je keřový porost tvořen zmlazenými
dřevinami. Na okolních loukách u toku se nachází oplocení se zvěří.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ťuhýk obecný Lanius collurio
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 33 – Lesní porost Na bařině (stávající stožár č. 203)
Okraj lesního porostu na úpatí strmého svahu (nadm. v. 410 m n.m.) se zastoupením habru
(Carpinus betulus), buku lesního (Fagus sylvatica) s příměsí smrku (Picea abies), javoru
klenu (Acer pseudoplatanus). Porost svým druhovým složením má charakter polonských
dubohabřin (L3.2) s mírně pozměněným zastoupením dřevin. V bylinném patře rostou běžné
lesní druhy: violka lesní (Viola reichenbachiana), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis),
šťavel kyselý (Oxalis acetosella). V místě vedení se nachází keřové patro zmlazených dřevin,
převažují bříza (Betula pendula), vrby (Salix caprea). Pod svahem se nachází drobný mokřad
s orobincem (Typha latifolia), devětsilem lékařským (Petasites hybridus), blatouchem
bahenním (Caltha palustris) a sítinami (Juncus sp.).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
užovka hladká coronella austriaca
Lokalita č. 34 – Olešná (stávající stožár č. 204)
Přítok Palkovického potoka s lužními porosty ve stromovém patře dominují olše (Alnus
glutinosa), jasany (Fraxinus excelsior). V místě vedení zmlazené dřeviny s výrazným
zastoupením invazního druhu křídlatky japonské (Reynoutria japonica). Druhové složení
doplňují: kostival lékařský (Symphytum officinalis), svízel přítula (Galium aparine), popenec
obecný (Glechoma hederacea), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), smetanka lékařská
(Taraxacum officinale).
Nezjištěn výskyt zvláště chráněného zoologického taxonu.
Lokalita č. 35 – Úpatí svahu Na horách (mezi stávajícími stožáry č. 205 – 208)
Zalesněný svah Melylovické hůrky svažující se do údolí Hranečníku (nadm v. 435 m n. m.).
Smíšený les s převahou smrkových porostů (Picea abies). V místě křížení druhově pestrý
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keřový porost nejen pionýrských dřevin. Severní okraj lemují trnky (Prunus spinosa),
přecházející do náletů bříz (Betula pendula) a topolů (Populus tremula), patrné je zmlazení lip
(Tilia cordata). Dále se uplatňují ostružiník (Rubus caesius), maliník (Rubus idaeus) a růže
(Rosa sp.). Druhově bohatší je bylinné patro přechodu (ekoton) z keřového biotopu do
ovsíkových pravidelně obhospodařovaných luk. Roste zde jahodník (Fragaria vesca),
zběhovec plazivý (Ajuga reptans), svízel bílý (Galium album), řepík lékařský (Agrimonia
eupatoria), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ještěrka obecná Lacerta agilis
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 36 – Hranečník (mezi stávajícími stožáry č. 207 – 208)
Široká niva meandrujícího potoka s mozaikou pestrých biotopů (nadm. v. 340 m n.m.).
Břehovou linii tvoří jasanovo-olšové luhy, na které navazují dubohabřiny. Porosty podél toku
jsou tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior). V keřovém patře se uplatňují další listnaté dřeviny: střemcha obecná (Prunus
padus), krušina olšová (Frangula alnus), habr obecný (Carpinus betulus) Dřeviny lužních
lesů jsou v mozaice s dubohabřinami, kde se uplatňují lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní
(Quercus robur), smrk (Picea abies). V keřovém patře se vyskytují nižší jedinci dřevin
stromového patra a dále líska obecná (Corylus avellana) a krušina olšová (Frangula alnus).
V bylinném patře se prolínají typické druhy mezofilních lesů a druhy vlhčích stanovišť,
s výrazným jarním aspektem: kopytník evropský (Asarum europaeum), pitulník žlutý
(Galeobdolon luteum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna),
plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), šťavel
kyselý (Oxalis acetosella). Patrné jsou porosty kyčelnice žláznaté (Dentaria glandulosa),
která je karpatským endemitem. Pod vedením se nachází keřové patro s druhovým složením
výše uvedených dřevin, které je v mozaice s tužebníkovými lady (T1.6), vyskytující se v nivě
meandrujícího toku.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ještěrka obecná Lacerta agilis
užovka obojková Natrix natrix
čolek horský Lissotriton alpestris
kuňka žlutobřichá Bombina variegata
čolek velký Triturus cristatus
čolek obecný Lissotriton vulgaris
čáp bílý vedle vedení Ciconia ciconia
strnad luční Miliaria calandra
Lokalita č. 37 – Řeka Ostravice (stávající stožár č. 213 – 214)
Široká niva řeky Ostravice je zařazená mezi evropsky významné lokality. Botanická lokalita
v nivě Ostravici se nachází jižně od Frýdku-Místku v místě vedení v nadmořské výšce 323 m
n.m. Jedná se o mozaiku biotopů přírodních i významně ovlivněných. Řeku lemují lesní
porosty s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem (Fraxinus excelsior). V trase
vedení zvn je lužní les vykácen a nivu osídlily invazní druhy, převažují porosty křídlatky
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japonské a sachalinské (Reynoutria japonica, R. sachalinensis), které významně ovlivňují
druhovou diverzitu v nivě toku. Dominantním útvarem je tůň s mokřadem a porosty rákosu
(Phragmites australis), orobince (Typha latifolia), sítin (Juncus conglomeratus) i kosatců
žlutých (Iris pseudacorus). Druhové složení odpovídá biotopu M1.1 rákosiny a vegetace
vysokých ostřic. V lužních porostech na významně podmáčených místech se objevují
blatouchy (Caltha palustris), řeřišnice hořká (Cardamine amara), devětsil lékařský (Petasites
hybridus). Na suších místech jsou v podrostu typické druhy lužních lesů. Zaznamenán výskyt
měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) Na této lokalitě i v porostech křídlatky je patrná
kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa). Na štěrkových náplavech se nacházejí společenstva
říčních rákosin (M1.4) převažuje chrastice rákosovitá (Phalaris arundinaceae).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ještěrka obecná Lacerta agilis
užovka obojková Natrix natrix
čáp bílý Ciconia ciconia
strnad luční Miliaria calandra
Lokalita č. 38 – Bystrý (stávající stožár č. 217)
Jasanovo-olšový luh (L2.2) tvoří břehový porost Bystrého potoka. Ve stromovém patře
dominuje dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus
excelsior). V místě křížení jsou zmlazené dřeviny stromového patra.
V době průzkumu nebyla zjištěna přítomnost zvláště chráněného živočišného taxonu.
Lokalita č. 39 – Myšinec (stávající stožár č. 218 – 222)
Smíšený lesní porost s převahou borovice lesní (Pinus sylvestris), smrku ztepilého (Picea
abies) a dubu letního (Quercus robur). Ojediněle má les charakter polonských dubohabřin
(L3.2). Podél vodoteče se nacházejí břehové porosty s jasanovo-olšovými luhy (L2.2). V trase
zvn se uplatňují keřové porosty: trnka obecná (Prunus spinosa), bez černý (Sambucus nigra),
ostružiník (Rubus caesius), bříza bělokorá (Betula pendula). Mozaiku biotopů doplňují
obhospodařované louky s běžnými druhy.
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 40 – Baštice (stávající stožár č. 224)
Břehový porost tvoří jasanovo-olšové luhy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) (L2.2), na které na svazích navazuje smíšený les (L3.2). V trase
vedení se nacházejí zmlazené dřeviny stromového patra a dále bez černý (Sambucus nigra),
ostružiník (Rubus caesius), bříza bělokorá (Betula pendula), svída krvavá (Cornus
sanguinea).
V době průzkumu nebyla zjištěna přítomnost zvláště chráněného živočišného taxonu.
Lokalita č. 41 – Bahno (stávající stožár č. 227)
Drobná říčka v zemědělské krajině, přítok Morávky. Ve stromovém patře se nacházejí listnaté
dřeviny, především olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (Quercus robur), buk lesní
(Fagus sylvatica). V bylinném patře se uplatňují druhy jarního aspektu: dymnivka dutá
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(Corydalis cava), sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna). Vlivem
eutrofizace se šíří kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), třtina
křovištní (Phalaris arundinaceae).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
ještěrka obecná Lacerta agilis
luňák červený Milvus milvus
Lokalita č. 42 – Niva Morávky (mezi stávajícími stožáry č. 228 – 230)
Významná botanická lokalita je zařazena mezi evropsky významné lokality „ Niva Morávky“.
Dále je niva vyhlášena jako přírodní památka Profil Morávky, která přechází v národní
přírodní památku Skalická Morávky. Niva s přirozeným tokem řeky Morávky mezi obcemi
Raškovice a Starého Města u Frýdku-Místku (nadm. 360 m n. m.). Charakteristická jsou
společenstva na štěrkových náplavech a doprovodné lesní porosty, které stoupají od řečiště až
na Skalickou Strážnici. V území převládají jasanovo-olšové luhy (L2.2) v mnoha podobách,
od vrbo-topolových olšin, téměř čistých olšin s olší šedou až po porosty s vysokým
zastoupením jilmů a dalších druhů tvrdého luhu. Štěrkové náplavy s židoviníkem německým
jsou vyvinuty v typické podobě. Rostliny židoviníku sem byly vysazeny, sadba geneticky
pochází z původní populace židoviníku v řečišti Morávky.
V trase vedení a ochranného pásma jsou společenstva významně ovlivněna neustálým
vysekáváním a udržováním dřevin v keřové formaci. Vzhledem k vykácení porostu lužních
lesů došlo k osídlení nivy křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica) a významnému
potlačením druhové diverzity. Na štěrkových náplavech se vyskytuje mozaika biotopů K2.2
vrbové křoviny štěrkových náplavů se společenstvy M4.1 štěrkové náplavy bez vegetace.
Bylinné patro doplňují druhy bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), devětsil lékařský (Petasites hybridus), vzácně se objevuje
měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Mimo trasu vedení se nacházejí porosty židoviníku
německého (Myricaria germania), vrby lýkovcové (Salix daphnoides), vrby nachové (Salix
purpurea), vrby šedé (Salix elaeagnos) i kriticky ohroženého druhu třtiny pobřežní
(Calamagrostis pseudophragmites).
Ze zvláště chráněných druhů živočichů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním),
podle pobytových stop, NDOP:
luňák červený Milvus milvus
chřástal polní Crex crex
volavka bílá Egretta alba
užovka obojková Natrix natrix
pisík obecný Actitis hypoleucos
vydra říční Lutra lutra
morčák velký Mergus megaster
ledňáček říční Alcedo athis
střevle potoční Phoxinus phoxinus
vranka obecná Cottus gobio
vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus
pisík obecný Aetitis hypoleucos
krkavec velký Corvus corax
slavík obecný Luscinia megarhynchos
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Fotodokumentace:
Lokalita č. 3 – vodní nádrže (pískovna)

Lokalita č. 6 - vodní tok Maleník s rybníkem

Lokalita č. 7 – Údolí Dolnonětčického potoka

Lokalita č. 10 – Řeka Juhyně

Lokalita č. 12 – Řeka Bečva u Choryně

Lokalita č. 14 – Smíšený les severně od Jesenic
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Lokalita č. 16 – Jičínka

Lokalita č. 17 – Úpatí vrchu Štramberčík

Lokalita č. 23 – Přechod řeka Lubiny

Lokalita č. 26 Průchod PR Rybníky

Lokalita č. 33 – Mokřad s lesním porostem

Lokalita č. 36 – Hranečník
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Lokalita č. 37 – Niva Ostravice

Lokalita č. 37 Řeka Ostravice

Lokalita č. 37 – mokřad a rybníček v nivě Ostravice

Lokalita č. 37 – kyčelnice žláznatá

Lokalita č. 42 – Niva Morávky v místě vedení zvn
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Seznam taxonů
V následujícím přehledu je uveden soupis druhů, které se nacházejí ve vymezených
botanických lokalitách. Vzhledem k rozsahu území jsou v seznamu uvedeny pouze ty druhy,
které se nacházejí v trase vedení a jeho ochranném pásmu, dotýká se jich záměr zdvojení
vedení.
Nomenklatura taxonů cévnatých rostlin dle „Klíč ke květeně České republiky“ (Kubát K.
2002).
Rostliny jsou přiřazeny dle vyhlášky č. 395 /1992 Sb. mezi zvláště chráněné druhy a nebo dle
Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.
Tabulka 1: Seznam taxonů vyšších rostlin
latinské jméno
české jméno
Acer campestre
javor babyka
Acer platanoides
javor mléč
Acer pseudoplatanus
javor klen
Acetosella vulgaris
kyselka obecná
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
Agrostis capillaris
psineček obecný
Achillea millefolium
řebříček obecný
Ajuga reptans
zběhovec plazivý
Alchemilla agg.
kontryhel obecný
Alliaria petiolata
česnáček lékařský
Alnus glutinosa
olše lepkavá
Alnus incana
olše šedá
Alopecurus pratensis
psárka luční
Anemone nemorosa
sasanka hajní
Anthriscus sylvestris
kerblík lesní
Arctium lappa
lopuch větší
Arctium tomentosum
lopuch plstnatý
Ariplex patula
lebeda rozkladitá
Armoratia rusticana
křen selský
Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris
pelyněk černobýl
Astrantia major
jarmanka větší
Athyrium filix-femina
papratka samičí
Barbarea vulgaris
barborka obecná
Bellis perennis
sedmikráska obecná
Betula pendula
bříza bělokorá
Brachypodium sylvaticum
válečka lesní
Bromus erectus
sveřep zpřímený
Caltha palustris
blatouch bahenní
Calystegia sepium
opletník plotní
Campanula persicifolia
zvonek broskvolistý
Capsella bursa pastoris
kokoška pastuší tobolka
Cardamine amara
řeřišnice hořká
Cardamine pratensis
řeřišnice luční
Carduus acanthoides
bodlák obecný

ZCHD

ČS

v trase/mimo
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Carex sylvatica
Carpinus betulus
Carum carvi
Centaurea jacea
Cichorium inthybus
Circea lutetiana
Cirsium arvensis
Colchicum autumnale
Convallaria majalis
Cornus sanguinea
Corydalis cava
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Dactylorhiza majalis
Daucus carota
Dentaria glandulosa
Deschampsia cespitosa
Dipsacus sylvestris
Dryopteris filix-mas
Elytrigia repens
Equisetum arvensis
Euphorbia cyparissias
Ficaria verna
Filiendula ulmaria
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Gagea lutea
Galeobdolon luteum
Galium album
Galium aparine
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Hedera helix
Hypericum maculatum
Chaerophyllum hirsutum
Chamerion angustifolium
Chelidonium majus
Chrysaspis dubia
Chysanthemum leucanthemum
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Juncus conglomeratus
Lamium alba
Lamium maculatum

ostřice lesní
habr obecný
kmín kořenový
chrpa luční
čekanka obecná
čarovník pařížský
pcháč rolní (oset)
ocún jesenní
konvalinka vonná
svída krvavá
dymnivka dutá
líska obecná
hloh obecný
poháňka hřebenitá
srha laločnatá
vstavač májový
mrkev obecná
kyčelnice žláznatá
metlice trsnatá
štětka lesní
kapraď samec
pýr plazivý
přeslička rolní
pryšec chvojka
orsej jarní
tužebník jilmový
jahodník obecný
krušina olšová
jasan ztepilý
křivatec žlutý
pitulník žlutý
svízel bílý
svízel přítula
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
zblochan vodní
břečťan popínavý
třezalka skvrnitá
krabilice chlupatá
vrbka úzkolistá
vlaštovičník větší
dětel pochybný
kopretina bílá
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
kosatec žlutý
sítina klubkatá
hluchavka bílá
hluchavka skvrnitá

§3

C3

mimo

C4

v trase
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Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Lilie martagon
Lolium perenne
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lunaria rediviva
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Matricaria maritima
Myosotis palustris
Myosoton aquaticus
Orchis mascula
Oxalis acetosella
Pastinaca sativa
Persicaria lapathifolia
Petasites album
Petasites hybridus
Phalaris arundinaceae
Phragmites australis
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago media
Poa annua
Poa palustris
Poa trivialis
Polygonatum multiflorum
Populus nigra
Populus tremula
Populus x canadensis
Populus x canescens
Potentilla anserina
Primula elatior
Prunus padus
Prunus spinosa
Pulmonaria officinalis
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus repens
Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis
Rosa sp.
Rubus caesius
Rubus idaeus
Rumex obtusifolius
Salix alba
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis

hrachor luční
pampeliška srstnatá
lilie zlatohlavá
jílek vytrvalý
zimolez obecný
štírovník růžkatý
měsíčnice vytrvalá
karbinec evropský
vrbina penízková
heřmánkovec nevonný
pomněnka bahenní
křehkýš vodní
vstavač mužský
šťavel kyselý
pastinák setý
rdesno blešník
devětsil bílý
děvětsil lékařský
chrastice rákosovitá
rákos obecný
bedrník obecný
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
jitrocel prostřední
lipnice roční
lipnice bahenní
lipnice obecná
kokořík mnohokvětý
topol černý
topol osika
topol kanadský
topol šedý
mochna husí
prvosenka vyšší
střemcha obecná
trnka obecná
plicník lékařský
dub zimní
dub letní
pryskyřník plazivý
křídlatka japonská
křídlatka sachalinská
růže
ostružiník ježiník
ostružiník maliník
šťovík tupolistý
vrba bílá
vrba křehká
vrba nachová
vrba trojmužná
vrba košíkářská

§3

C3

mimo

§3

C3

v trase

§3

C2

mimo
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Salvia pratensis
Sambucus nigra
Scirpus sylvatica
Solanum dulcamara
Solidago canadensis
Sorbus aucuparia
Stachy palustris
Symphytum officinale
Symphytum tuberosum
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Thymus pulegioides
Tilia cordata
Trifolium repens
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium pratense
Typha latifolia
Ulmus glabra
Urtica dioica
Verbascum sp.
Veronica chamaedrys
Viburnum opulus
Vicia cracca
Viola reichenbachiana
Viscum album

šalvěj luční
bez černý
skřípina lesní
lilek potměchuť
zlatobýl kanadský
jeřáb ptačí
čistec bahenní
kostival lékařský
kostival hlíznatý
vratič obecný
smetanka lékařská
mateřídouška vejčitá
lípa malolistá
jetel plazivý
jetel zvrhlý
jetel prostřední
jetel horský
jetel luční
orobinec širokolistý
jilm drsný
kopřiva dvoudomá
divizna
rozrazil rezekvítek
kalina obecná
vikev ptačí
violka lesní
jmelí bílé

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.
Vliv záměru na rostlinstvo
Na základě výše uvedeného popisu rostlinstva a biotopů lze vyhodnotit vliv záměru zdvojení
stávajícího vedení na jednotlivé biotopy. Trasa vedení zvn v celkové délce cca 80 km od TR
Prosenice doTR 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 zkapacitněním dojde k navýšení výšky a rozsahu stožárů oproti stávajícímu stavu,
stávající šířka koridoru se zmenší v úseku se stožáry typu Donau o cca 4,6 m v běžné trase a v
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úseku se stožáry typu Soudek o cca 15,4 m v běžné trase. Ovlivnění nejvýznamnějších lokalit
je uvedeno v následujícím přehledu. Lokality jsou seřazeny v trase dle číslování stožárů:
EVL CZ 714082 Bečva – Žebračka (stávající stožár č. 3)
•

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,
Přerovem a NPR Žebračka.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn 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.
EVL Bečva – Žebračka a trasa vedení

EVL
vedení zvn

•

Přírodní rezervace Rybníky (rozpětí stávajících stožárů č. 174 – 175)
Přirozené lesní porosty s prameništěm a rašelinnými loukami s četnými chráněnými
druhy rostlin.

i mizejícími

Ovlivnění: Trasa vedení zvn 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 koridor 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.

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 – Podolí
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363

Průchod vedení PR Rybníky

d

PR Rybníky
vedení zvn

•

EVL Řeka Ostravice CZ0813462 (stávající rozpětí stožárů č. 213 – 214)
Alpínská řeka s bylinnou vegetací podél jejich břehů; vegetace s vrbou šedou; lokalita
vranky obecné. Široká niva s vodním tokem s významným doprovodem lužních porostů je
místy „přírodního“ charakteru.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn 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 suších
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
nachází 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.
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EVL Řeka Ostravice, průchod vedení

EVL
vedení zvn

•

NPP Skalická Morávka (rozpětí stávajících stožárů č.230 - 232)
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.

•

EVL Niva Morávky CZ0810004 (rozpětí stávajících stožárů č.230 - 232)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s
židoviníkem německým; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
Ovlivnění EVL a NPP: 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. 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 vedení 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 současného vedení.
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NPP Skalická Morávka a EVL Niva Morávky v místě křížení zvn

NPP
EVL
zvn

Závěr
V rámci botanického 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.
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 stávajících
stožárových míst. V trase vedení o délce cca 80 km jsou tři místa, kde dochází k dílčí úpravě
trasy vedení a dvě místa, kde je trasa vedení řešena variantě. Navržená úprava trasy 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.
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.
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Seznam zjištěných druhů obratlovců
V uvedených výsledcích jsou zvláště chráněné druhy označeny zvýrazněným písmem a je u
nich označen i statut ochrany - kriticky ohrožený druh je označen KO, silně ohrožený druh
SO, ohrožený druh O.
ptáci
Druh
brhlík lesní (Sitta europaea)
budníček větší (Phylloscopus
trochilus)
bramborníček černohlavý (Saxicola
rubicola)
čáp bílý (Ciconia ciconia)
čáp černý Ciconia nigra
čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
červenka obecná (Erithacus rubecula)
čížek lesní (Carduelis spinus)
datel černý (Dryocopus martius)
drozd brávník (Turdus viscivorus)
drozd zpěvný (Turdus philomelos)
havran polní (Corvus frugilegus)
holub hřivnáč (Columba palumbus)
hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
hrdlička zahradní (Streptopelia
decaocto)
chřástal polní (Crex crex)
jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
jiřička obecná (Delichon urbica)
kachna divoká (Anas platyrhynchos)
káně lesní (Buteo buteo)
kavka obecná (Corvus monedula)
konipas bílý (Motacilla alba)
konipas luční (Motacilla flava)
konopka obecná (Carduelis
cannabina)
kormorán velký (Phalacrocorax
carbo)
koroptev polní (Perdix perdix)
kos černý (Turdus merula)
králíček obecný (Regulus regulus)
krkavec velký (Corvus corax)
křepelka polní (Coturnix coturnix)
křivka obecná (Loxia curvirostra)
kukačka obecná (Cuculus canorus)
ledňáček říční (Alcedo athis)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
luňák červený (Milvus milvus)
lyska černá (Fulica atra)
morčák velký Mergus merganser
moták pochop (Circus aeruginosus)

Výskyt

Poznámka

O

9,12

O
SO

5, 8,9,13,25,36,37
17,24

O
O

9,13,28,29,30,31,42
25

SO

O

12,14

O
O

26,42
8,11,13,16,18,28,29,31

SO
O

9,10,11,12,13,42
12
2,19,41,42

O
O

12,42
1,8,10,12,14
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pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis)
pěnice pokřovní (Sylvia curruca)
pěnice slavíková (Sylvia borin)
pěnice vlašská (Sylvia nisoria)
pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
poštolka obecná (Falco tinnunculus)
racek chechtavý (Larus ridibundus)
racek stříbřitý (Larus argentatus)
rákosník obecný (Acrocephalus
scirpaceus)
rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
rehek zahradní (Phoenicurus
phoenicurus)
rorýs obecný (Apus apus)
skorec vodní (Cinclus cinclus)
skřivan polní (Alauda arvensis)
slavík obecný (Luscinia
megarhynchos)
sojka obecná (Garrulus glandarius)
stehlík obecný (Carduelis carduelis)
straka obecná (Pica pica)
strakapoud prostřední
(Dendrocopos medius)
strakapoud velký (Dendrocopos
major)
strnad obecný (Emberiza citrinella)
strnad luční (Miliaria calandra)
střízlík obecný (Troglodytes
troglodytes)
sýček obecný (Athene noctua)
sýkora koňadra (Parus major)
sýkora modřinka (Parus caeruleus)
špaček obecný (Sturnus vulgaris)
ťuhýk obecný (Lanius collurio)
vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
volavka bílá (Egretta alba)
volavka popelavá (Ardea cinerea)
vrabec domácí (Passer domesticus)
vrabec polní (Passer montanus)
vrána obecná (Corvus corone)
zvonek zelený (Carduelis chloris)
žluna zelená (Picus viridis)
žluva hajní (Oriolus oriolus)

SO

13,14

SO

12,42

O

13,24

O

42

O

12

KO

36,37

SO

9

O
O
SO

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

SO

9,13
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obojživelníci a plazi
Český název

§

Bližší stručná charakteristika, lokalizace

SO

36

SO

36

SO
SO
O
SO
SO
SO
SO

SO
SO
SO
O

36
14
5,6,7,22,26
5,6,8,14
1,2,3,8,11
8,12,26
36
1,2,3,4,7,8,11,12,13,14,15,19,20,26,28,29,3
0,31,32,35,36,37,41
16,
11,13,16, 18, 22, 28, 29, 31, 32,
33
1,2,3,12,13,27,28,29,31,32,36,37,42

§

Bližší stručná charakteristika, lokalizace

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
kuňka žlutobřichá Bombina variegata
ještěrka obecná Lacerta agilis

SO

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

savci
Český název
bělozubka šedá Crocidura suaveolens
bobr evropský Castor fiber
hraboš polní Microtus arvalis
liška obecná Vulpes vulpes
myšice sp. Apodemus sp
netopýr velký Myotis myotis
norník rudý Clethrionomys glareolus
prase divoké Sus scrofa
rejsek malý Sorex minutus
rejsek obecný Sorex araneus
srnec obecný Capreolus capreolus
veverka obecná Sciurus vulgaris
vydra říční Lutra lutra
zajíc polní Lepus auropaeus

SO

2, 3, 6,

KO

11, 13

O
SO

2, 11,
9, 10, 16, 28, 42

Determinace entomologického materiálu ze zemních pastí
Determinace materiálu vybraných skupin brouků a mravenců ze zemních pastí z r. 2014.
(Coleoptera, Hymenoptera)
Václav Vysoký
Popis trasy je uveden v hlavní zprávě zpracované Ing. Pavlem Majerem. Co se týče zemních pastí tak
v linii trasy byla zakopána serie zemních pastí (dále jen ZP) v březnu 2014 a prvý výběr byl proveden 1415.4.2014 a materiál byl roztříděn a determinován do čeledí a druhů.
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Výsledky determinace
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)
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 15-403.
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.
Katalog druhů zjištěných v jednotlivých zemních pastech
Poznámka: za názvem druhu je uveden datum determinace a poměr pohlaví samec/samice
ZP 1-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Anchomenus dorsalis(Pontoppidan, 1763) – 14-15.4.2014: 9/21.
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – 14-15.4.2014: 2/1.
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 2/0.
Pterostichus strenuus (Panzer, 1798) – 14-15.4.2014: 0/1.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 7dělnic.
ZP 2-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Badister lacertosus Sturm, 1815 – 14-15.4.2014: 0/1.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 3 ex.
Silphidae – Hrobaříkovití
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/0.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850– 14-15.4.2014: 4 dělnice.
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 – 14-15.4.2014: 3 dělnice.
ZP 3-403
(v pasti byl 14-15.4.2014 1 hraboš)
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
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Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – 14-15.4.2014: 3/11.
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – 14-15.4.2014: 0/4.
Clivina fosfor (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/0.
Harpalus affinis (Schrank, 1781) – 14-15.4.2014: 0/1.
Platynus assimilis (Paykull, 1790) – 14-15.4.2014: 0/1.
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 5/12, f. viridis 0/1, f. flavipes 1/1.
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – 14-15.4.2014: 1/0.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 19 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 11dělnic.
ZP 4-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) – 14-15.4.2014: 1/0.
Abax parallelus (Duftschmid, 1812) – 14-15.4.2014: 1/1.
Platynus assimilis (Paykull, 1790) – 14-15.4.2014: 0/1.
Chrysomelidae – Mandelinkovití
Crepidodera nitidula (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 2 ex.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775) – 14-15.4.2014:12 ex.
Glischrochilus quadriguttata (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 3 ex. + 1 ex- f. decemguttata.
Silphidae – Hrobaříkovití
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 0/1.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius brunneus (Latreille, 1798) – 14-15.4.2014: 3 dělnice.
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 – 14-15.4.2014: 2 dělnice.
ZP 5-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763 – 14-15.4.2014: 5/3.
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/1, f. viridis 1/0.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
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Glischrochilus quadriguttata (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 16 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Formica cunicularia Latreille, 1798 – 14-15.4.2014: 1 dělnice.
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 37dělnic.
ZP 6-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – 14-15.4.2014: 4/9.
Molops piceus (Panzer, 1793) – 14-15.4.2014: 0/1.
Platynus assimilis (Paykull, 1790) – 14-15.4.2014: 1/0.
Trechus quadristriatus (Schrank, 1784) – 14-15.4.2014: 1/0.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Omosita discoidea (Fabricius, 1775) – 14-15.4.2014: 2 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 2 dělnice.
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 – 14-15.4.2014: 5 dělnic.
ZP 7-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Abax schueppeli rendschmidtii (Germar, 1839) – 14-15.4.2014: 0/1.
Leiodidae
Catops nigrita Erichson, 1837 – 14-15.4.2014 – 0/1.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 32 dělnic.

ZP 8-403
(v pasti byl 14-15.4.2014 1 hraboš)
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Bembidion lampros (Herbst, 1784) – 14-15.4.2014: 1/0.
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/6, f. cyaneus 0/1.
Pseudoophonus rufipes (DeGeer, 1774) – 14-15.4.2014: 1/0.
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Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus quadriguttata (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 19 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 15 dělnic.
ZP 9-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/0.
Silphidae – Hrobaříkovití
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/0.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus quadriguttata (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 5 ex. a 1 ex. f. decemguttata.
Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 2 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 4 dělnice.
Lasius platythorax Seifert, 1991 – 14-15.4.2014: 2 dělnice.

ZP 10-403
(v pasti byl 14-15.4.2014 1 hraboš spec.)
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – 14-15.4.2014: 4/9.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775) – 14-15.4.2014: 3 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 – 14-15.4.2014: 9 dělnic.
ZP 11-403
Coleoptera – Brouci
Nitidulidae – Lesknáčkovití

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 – Podolí
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363

Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 2 ex.
Rhizophagidae
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) – 14-15.4.2014: 1 ex.
Rhizophagus picipes (Olivier, 1790) – 14-15.4.2014: 3 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 5 dělnic.
Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850) – 14-15.4.2014: 6 dělnic.
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 – 14-15.4.2014: 6 dělnic.
ZP 12-403
Coleoptera – Brouci
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 2 ex. a 1 ex. f. decemguttata.
Rhizophagidae
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792) – 14-15.4.2014: 5 ex.
Dermaptera – Škvoři
Chelidorella guentheri Galvagni, 1994 – 14-15.4.2014: 2/1.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Lasius niger (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 3 dělnice.
Leptothorax nylanderi (Foerster, 1850) – 14-15.4.2014: 6 dělnic 1 bezkřídlá samice.
ZP 13-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Harpalus rufipalpis Sturm, 1818 – 14-15.4.2014: 0/1.
Molops piceus (Panzer, 1793) – 14-15.4.2014: 4/2.
Chrysomelidae – Mandelinkovití
Melasoma vigintipunctata (Scopoli, 1763) – 14-15.4.2014: 1 ex.
Dermaptera – Škvoři
Apterygida media (Hagenbach, 1822) – 14-15.4.2014: 1/0.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 – 14-15.4.2014: 24 dělnic.
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ZP 14-403
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/0.
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – 14-15.4.2014:1/2.
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – 14-15.4.2014: 1/0.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1775) – 14-15.4.2014: 2 ex.
ZP 15-403
(v pasti byla 14-15.4.2014 1 myšice spec.
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) – 14-15.4.2014: 1/0.
Badister lacertosus Sturm, 1815 – 14-15.4.2014: 0/1.
Europhilus fuliginosus (Panzer, 1809) – 14-15.4.2014: 0/1.
Molops piceus (Panzer, 1793) – 14-15.4.2014: 1/0.
Platynus assimilis (Paykull, 1790) – 14-15.4.2014: 0/2.
Silphidae – Hrobaříkovití
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – 14-15.4.2014: 1/0.
Dermaptera – Škvoři
Chelidurella spec. (acanthopygia /Gené, 1832/ x guentheri Galvagni, 1884) – 14-15.4.2014: 0/1.
ZP 16-403
(v pasti byl 14-15.4.2014 1 hraboš a velké množství ulit /cca 80/ měkkýšů Arianta arbustorum)
Coleoptera – Brouci
Carabidae – Střevlíkovití
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – 14-15.4.2014: 4/7.
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758 – 14-15.4.2014: 0/2.
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774) – 14-15.4.2014: 1/0.
Pterostichus niger (Schaller, 1783) – 14-15.4.2014: 0/1.
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) – 14-15.4.2014: 1/0.
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – 14-15.4.2014: 1/1.
Nitidulidae – Lesknáčkovití
Glischrochilus quadriguttata (Fabricius, 1776) – 14-15.4.2014: 11 ex.
Hymenoptera – Blanokřídlý hmyz
Formicidae – Mravencovití
Myrmica ruginodis Nylander, 1846 – 14-15.4.2014: 14 dělnic.
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Hodnocení vlivů a návrhy opatření
Fauna obratlovců
Ptáci
V rámci vymezeného území pro zoologický průzkum, tj. cca 70 metrová linie pod stávajícím
vedením, v místech dílčí úpravy a v lokalitách variantního řešení trasy vedení uvažovanho
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 (viz tabulka zjištěných druhů) vzhledem
k rozsahu a rozmanitosti biotopů, kterými uvadená stavba prochází. Výsledky odpovídají
zvolené metodice monitoringu vyskytujících se druhů organismů a především specifikací
vybranného monitorovacího území. Rovněž vliv na zjištěné druhové spektrum má i
skutečnost, že je hodnocení postaveno především na aktuálních datech zjištených kolektivem
autorů a pracovníků, podílejících se na plnění příslušného předmětu díla – biologického
hodnocení. Přihlédnuto bylo však k nálezové databízi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
NDOP a seznamu předmětů druhové ochrany dorčených zvláště chráněných území.
V následujícím seznamu jsou uvedeny pro přehled autorem zvláště chráněné druhy, které byly
v době průzkumu zjištěny v jednotlivých přírodních lokalitách:
Lokalita č. 1 – Strhanec (stávající stožár č. 3)
moták pochop Circus aeruginosus
Lokalita č. 2 – Bečva (stávající stožár č. 7)
luňák červený Milvus milvus
Lokalita č. 5 – Radotínský potok (stávající stožár č. 35)
čáp bílý Ciconia ciconia
Lokalita č. 7 – Údolí Dolnonětčického potoka (stávající stožár č. 43 – 44)
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 8 – Levostranný přítok Juhyně u Kelče (stávající stožár č. 68)
křepelka polní Coturnix coturnix
ťuhýk obecný Lanius collurio
čáp bílý Ciconia ciconia
moták pochop Circus aeruginosus
Lokalita č. 9 – Komárovický potok (mezi stávajícími stožáry č. 79 – 80)
chřástal polní Crex crex
ťuhýk obecný Lanius collurio
vlaštovka obecná Hirundo rustica
čáp bílý Ciconia ciconia
sýček obecný Athene noctua
žluva hajní Oriolus oriolus
ledňáček říční Alcedo athis
bramborníček černohlavý Saxicola torquatus
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Lokalita č. 10 – Juhyně (mezi stávajícími stožáry č. 84 – 85)
moták pochop Circus aeruginosus
ťuhýk obecný Lanius collurio
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ledňáček říční Alcedo athis
Lokalita č. 11 – Pastevník s rybníkem u Choryně (stávající stožár č. 92)
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ledňáček říční Alcedo athis
křepelka polní Coturnix coturnix
Lokalita č. 12 – Bečva u Choryně (stávající stožár č. 96)
ledňáček říční Alcedo athis
lejsek šedý Muscicapa striata
pisík obecný Actitis hypoleucos
strakapoud prostřední Dendrocopos medius
moták pochop Circus aeruginosus
ťuhýk obecný Lanius collurio
bramborníček černohlavý Saxicola torquata
koroptev polní Perdix perdix
morčák velký Mergus merganser
Lokalita č. 13 – Vysocký potok (stávající stožár č. 108)
ledňáček říční Alcedo athis
ťuhýk obecný Lanius collurio
rorýs obecný Apus apus
křepelka polní Coturnix coturnix
žluva hajní Oriolus oriolus
pěnice vlašská Sylvia nisoria
čáp bílý Ciconia ciconia
Lokalita č. 14 – Lesní lem „Hůra“ (stávající stožár č. 109 – 113)
moták pochop Circus aeruginosus
ťuhýk obecný Lanius collurio
koroptev polní Perdix perdix
chřástal polní Crex crex
pěnice vlašská Sylvia nisoria
Lokalita č. 15 – Prostřední kopec (stávající stožár č. 122 – 123)
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 16 – Jičínka (stávající stožár zvn č. 133 – 134)
křepelka polní Coturnix coturnix
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 17 – Úpatí vrchu Štramberčík (stávající stožár č. 141 – 142)
Čáp černý Ciconia nigra
Lokalita č. 18 – Sedlnice (stávající stožár č. 146)
křepelka polní Coturnix coturnix
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 19 – Na kutách (stávající stožár č. 148)
luňák červený Milvus milvus
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Lokalita č. 20 – Úpatí svahů nad obcí Bordovice (stávající stožár č. 150 – 153)
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 24 – Dlouhý potok (stávající stožár č. 166)
ťuhýk obecný Lanius collurio
rorýs obecný Apus apus
čáp černý Ciconia ciconia
Lokalita č. 25 – Polachý (stávající stožár č. 167)
vlaštovka obecná Hirundo rustica
čáp bílý Ciconia ciconia
jestřáb lesní Accipiter gentilis
Lokalita č. 26 – Přírodní rezervace Rybníky (stávající stožár č. 174 – 175)
krkavec velký Corvus corax
Lokalita č. 28 – Lhotecký potok (stávající stožár č. 186 – 187)
křepelka polní Coturnix coturnix
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ťuhýk obecný Lanius collurio
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 29 – Pod Jarošovou (mezi stávajícími stožáry č. 187 – 188)
křepelka polní Coturnix coturnix
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ťuhýk obecný Lanius collurio
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 30 – Pod Královou horou (stávající stožár č. 190 - 191)
ťuhýk obecný Lanius collurio
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 31 – Pod Kozlovickou horou (stávající stožár č. 194 – 196)
křepelka polní Coturnix coturnix
vlaštovka obecná Hirundo rustica
ťuhýk obecný Lanius collurio
chřástal polní Crex crex
Lokalita č. 32 – Přítok Pstružího potoka (stávající stožár č. 199)
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 35 – Úpatí svahu Na horách (mezi stávajícími stožáry č. 205 – 208)
ťuhýk obecný Lanius collurio
Lokalita č. 36 – Hranečník (mezi stávajícími stožáry č. 207 – 208)
čáp bílý Ciconia ciconia
strnad luční Miliaria calandra
Lokalita č. 37 – Řeka Ostravice (stávající stožár č. 213 – 214)
čáp bílý Ciconia ciconia
strnad luční Miliaria calandra
Lokalita č. 39 – Myšinec (stávající stožár č. 218 – 222)
ťuhýk obecný Lanius collurio
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Lokalita č. 41 – Bahno (stávající stožár č. 227)
luňák červený Milvus milvus
Lokalita č. 42 – Niva Morávky (mezi stávajícími stožáry č. 228 – 230)
luňák červený Milvus milvus
chřástal polní Crex crex
volavka bílá Egretta alba
pisík obecný Actitis hypoleucos
morčák velký Mergus megaster
ledňáček říční Alcedo athis
krkavec velký Corvus corax
slavík obecný Luscinia megarhynchos

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 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:
Saxicola rubicola
bramborníček černohlavý
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
Alcedo athis
ledňáček říční
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lejsek šedý
luňák červený
morčák velký
moták pochop
pěnice vlašská
pisík obecný
rorýs obecný
slavík obecný
strakapoud prostřední
strnad luční
sýček obecný
ťuhýk obecný
vlaštovka obecná
volavka bílá
žluva hajní

Muscicapa striata
Milvus milvus
Mergus merganser
Circus aeruginosus
Sylvia nisoria
Actitis hypoleucos
Apus apus
Luscinia megarhynchos
Dendrocopos medius
Miliaria calandra
Athene noctua
Lanius collurio
Hirundo ristica
Ergatta alba
Oriolus oriolus

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:
čáp bílý
čáp černý
chřástal polní
koroptev polní
krkavec velký
moták pochop
slavík obecný
ťuhýk obecný

Ciconia ciconia
Cicinia 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.
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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 - 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

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 – Podolí
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363

-

Bude v naprosté většíně 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 zvn budou vyšší než současné, což nebude mít žádný vliv na stávající
stanoviště. Pozitivním efektem je zmenšení šířky koridoru nového vedení.
Dočasné komunikace a pohyb težké 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 Donau a Soudek
Tento faktor je zanedbatelný oproti současnému stavu.
Zranění elektrickým proudem
- Negativní vliv je prakticky vyloučen.. V rámci celkového posouzení konstrukce
stožárů zvn a způsobu vedení vodičů s napěťovou hladinou 400 kV je možné potvrdit,
že nebezpečí zraňování avifauny je 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 kabelů, kterých si letící pták nevšimne.
Proto jediným 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 zvn 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 zvn s významnými toky: Strhanec, Bečva,
Dolnonětčický potok, Juhyně, Jičínka, Sedlnice, Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka
patří mezi významné toky 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
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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 ENDOP
je výskyt řady druhů v určitých segmentech běžný. Prostorová lokalizace nálezů
obojživelníků je uvedena v textu níže u jednotlivých lokalit.
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
nagativní dopady lze zminimalizovat dodržením navržených níže uvedených opatření
v podobě časových i prostorových omezení stavebních a trénních 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.
V následujícím seznamu jsou uvedeny pro přehled autorem zvláště chráněné druhy, které byly
v době průzkumu zjištěny v jednotlivých přírodních lokalitách:
Lokalita č. 1 – Strhanec (stávající stožár č. 3)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
skokan zelený Pelophylax esculentus
Lokalita č. 2 – Bečva (stávající stožár č. 7)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
skokan zelený Pelophylax esculentus
Lokalita č. 3 – vodní plochy pískovny, Libuška (stávající rozpětí stožárů č. 8 – 9)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
skokan zelený Pelophylax esculentus
Lokalita č. 5 – Radotínský potok (stávající stožár č. 35)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
rosnička zelená Hyla arborea
ropucha obecná Bufo bufo
Lokalita č. 6 – vodní tok Maleník (stávající stožár č. 37)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
rosnička zelená Hyla arborea
ropucha obecná Bufo bufo
Lokalita č. 7 – Údolí Dolnonětčického potoka (stávající stožár č. 43 – 44)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
ropucha obecná Bufo bufo
Lokalita č. 8 – Levostranný přítok Juhyně u Kelče (stávající stožár č. 68)
skokan zelený Pelophylax esculentus
skokan štíhlý Rana dalmatina
rosnička zelená Hyla arborea
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Lokalita č. 11 – Pastevník s rybníkem u Choryně (stávající stožár č. 92)
skokan zelený Pelophylax esculentus
Lokalita č. 12 – Bečva u Choryně (stávající stožár č. 96)
skokan štíhlý Rana dalmatina
Lokalita č. 14 – Lesní lem „Hůra“ (stávající stožár č. 109 – 113)
rosnička zelená Hyla arborea
ropucha zelená Bufo viridis
Lokalita č. 22 – Přítok Muchače (stávající stožár č. 162)
ropucha obecná Bufo bufo
Lokalita č. 26 – Přírodní rezervace Rybníky (stávající stožár č. 174 – 175)
ropucha obecná Bufo bufo
skokan štíhlý Rana dalmatina
Lokalita č. 36 – Hranečník (mezi stávajícími stožáry č. 207 – 208)
čolek horský Lissotriton alpestris
kuňka žlutobřichá Bombina variegata
čolek velký Triturus cristatus
čolek obecný Lissotriton vulgaris

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.
V rámci batrachologického průzkumu /a na základě dat AOPK ČR NDOP/ byly potvrzeny
v lokalitách a jejich nejbližším okolínásledující druhy:
čolek horský
Lissotriton alpestris
čolek obecný
Lisstotriton /Triturus/ vulgari
čolek velký
Triturus cristatus
kuňka obecná
Bombina bombina
ropucha obecná
Bufo bufo
ropucha zelená
Bufo viridis
rosnička zelená
Hyla arborea
skokan štíhlý
Rana dalmatina
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skokan zelený

Pelophylax esculentus

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 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 (chráněnné 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.
V následujícím seznamu jsou uvedeny pro přehled autorem zvláště chráněné druhy, které byly
v době průzkumu zjištěny v jednotlivých přírodních lokalitách:
Lokalita č. 1 – Strhanec (stávající stožár č. 3)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
užovka obojková Natrix natrix
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 2 – Bečva (stávající stožár č. 7)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
užovka obojková Natrix natrix
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 3 – vodní plochy pískovny, Libuška (stávající stožár č. 8 – 9)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
užovka obojková Natrix natrix
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 4 – lesní porost SV od Sušice (stávající stožár č.13)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 7 – Údolí Dolnonětčického potoka (stávající stožár č. 43 – 44)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
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ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 8 – Levostranný přítok Juhyně u Kelče (stávající stožár č. 68)
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 11 – Pastevník s rybníkem u Choryně (stávající stožár č. 92)
ještěrka obecná Lacerta agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
Lokalita č. 12 – Bečva u Choryně (stávající stožár č. 96)
ještěrka obecná Laceta agilis
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 13 – Vysocký potok (stávající stožár č. 108)
ještěrka obecná Laceta agilis
užovka obojková Natrix natrix
slepýš křehký Anguis fragilis
Lokalita č. 14 – Lesní lem „Hůra“ (stávající stožár č. 109 – 113)
ještěrka obecná Laceta agilis
Lokalita č. 15 – Prostřední kopec (stávající stožár č. 122 – 123)
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 16 – Jičínka (stávající stožár č. 133 – 134)
slepýš křehký Anguis fragilis
ještěrka živorodá Zootoca vivipara
Lokalita č. 18 – Sedlnice (stávající stožár č. 146)
slepýš křehký Anguis fragilis
Lokalita č. 19 – Na kutách (stávající stožár č. 148)
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 20 – Úpatí svahů nad obcí Bordovice (stávající stožár č. 150 – 153)
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 22 – Přítok Muchače (stávající stožár č. 162)
slepýš křehký Anguis fragilis
Lokalita č. 26 – Přírodní rezervace Rybníky (stávající stožár č. 174 – 175)
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 27 – Říčka (stožár zvn 183)
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 28 – Lhotecký potok (stávající stožár č. 186 – 187)
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 29 – Pod Jarošovou (mezi stávajícími stožáry č. 187 – 188)
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
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Lokalita č. 30 – Pod Královou horou (stávající stožár č. 190 - 191)
ještěrka obecná Lacetra agilis
Lokalita č. 31 – Pod Kozlovickou horou (stávající stožár č. 194 – 196)
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 32 – Přítok Pstružího potoka (stávající stožár č. 199)
ještěrka obecná Lacetra agilis
slepýš křehký Anguis fragilis
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 33 – Lesní porost Na bařině (stávající stožár č. 203)
užovka hladká coronella austriaca

Lokalita č. 35 – Úpatí svahu Na horách (mezi stávajícími stožáry č. 205 – 208)
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 36 – Hranečník (mezi stávajícími stožáry č. 207 – 208)
ještěrka obecná Lacerta agilis
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 37 – Řeka Ostravice (stávající stožár č. 213 – 214)
ještěrka obecná Lacerta agilis
užovka obojková Natrix natrix
Lokalita č. 41 – Bahno (stávající stožár č 227)
ještěrka obecná Lacerta agilis
Lokalita č. 42 – Niva Morávky (mezi stávajícími stožáry č. 228 – 230)
užovka obojková Natrix natrix

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
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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 chráněnné krajinné oblasti
(v případě chráněnných krajinných oblastí, národních přírodních parků, přírodních památek),
v jehož správě je příslušná lokalita. Příslušná výjimka se vztahuje na druhy:
ještěrka obecná
Laceta agilis
Zootoca vivipara
ještěrka živorodá
slepýš křehký
Anguis fragilis
užovka obojková
Natrix natrix
užovka hladká
Coronella austriaca
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.
V následujícím seznamu jsou uvedeny pro přehled autorem zvláště chráněné druhy, které byly
v době průzkumu zjištěny v jednotlivých přírodních lokalitách:
Lokalita č. 2 – Bečva (stávající stožár č. 7)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
bobr evropský Castor fiber
veverka obecná Sciurus vulgaris
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Lokalita č. 3 – vodní plochy pískovny, Libuška (stávající stožár č. 8 – 9)
Podle databáze NDOP je v blízkosti záměru uváděn Bobr evropský Castor fiber
Lokalita č. 6 – vodní tok Maleník (stávající stožár č. 37)
Ze zvláště chráněných druhů byli na lokalitě zastiženi (vizuálním pozorováním) nebo podle pobytových stop:
bobr evropský Castor fiber
Lokalita č. 9 – Komárovický potok (mezi stávajícími stožáry 79 – 80)
vydra říční Lutra lutra
Lokalita č. 10 – Juhyně (mezi stávajícími stožáry č. 84 – 85)
vydra říční Lutra lutra
Lokalita č. 11 – Pastevník s rybníkem u Choryně (stávající stožár č. 92)
netopýr velký Myotis myotis
veverka obecná Sciurus vulgaris
Lokalita č. 13 – Vysocký potok (stávající stožár č. 108)
netopýr velký Myotis myotis
Lokalita č. 16 – Jičínka (stávající stožár č. 133 – 134)
vydra říční Lutra lutra
Lokalita č. 28 – Lhotecký potok (stávající stožár č. 186 – 187)
vydra říční Lutra lutra
Lokalita č. 42 – Niva Morávky (mezi stávajícími stožáry č. 228 – 230)
vydra říční Lutra lutra

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.
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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 s médiem:
pivo/fridex (1:1) a s expozicí od července 2013 do května 2014. Cílem bylo pasti instalovat
v různých biotopech a kontrolním monitoringem zachytit případný výskyt zvláště chráněných
druhů. Pasti instalovali a entomologický materiál vybírali Ing. Pavel Majer, Jan Lohniský.
Pasti byly umístěny vždy v ochranném pásmu vedení.
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.
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 1-403. 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 apod. od nížin do podhůří.
Formica cunicularia Latreille, 1798 – Ohrožený druh. Dosud se podařilo zachytit pouze 1
dělnici v pasti ZP 5-403 (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
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(usmrcování, zábor biotopu apod.), negativní ovlivnění na úrovni populací, ale nelze
předpokládat.
Pro zachování cennějších biotopů, na něž jsou vázány bioindikačně významnější druhy, a pro
zachování migračních koridorů je vhodné omezit zábor biotopů v okolí vodotečí.
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.
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.

Hodnocení vlivu na vegetaci a flóru
Na základě výše uvedeného popisu rostlinstva a biotopů lze vyhodnotit vliv záměru
zkapacitnění zvn na jednotlivé biotopy. Trasa vedení zvn v celkové délce cca 80 km od TR
Prosenice doTR 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 zkapacitněním dojde k navýšení výšky a rozsahu stožárů oproti stávajícímu stavu,
stávající šířka koridoru se změnší v úseku se stořáry 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. Lokality jsou seřazeny v trase dle číslování
stožárů:
EVL CZ 714082 Bečva – Žebračka (stávající stožár č. 3)
• 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,
Přerovem a NPR Žebračka.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn 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.
Obrázek 1: EVL Bečva – Žebračka a trasa vedení

EVL
vedení zvn
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• Přírodní rezervace Rybníky (rozpětí stávajících stožárů č. 174 – 175)
Přirozené lesní porosty s prameništěm a rašelinnými loukami s četnými chráněnými
i
mizejícími druhy rostlin.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn 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 změnší 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.
Obrázek 2: Průchod vedení PR Rybníky

d

PR Rybníky
vedení zvn

• EVL Řeka Ostravice CZ0813462 (rozpětí stávajících stožárů č. 213 – 214)
Alpínská řeka s bylinnou vegetací podél jejich břehů; vegetace s vrbou šedou; lokalita vranky
obecné. Široká niva s vodním tokem s významným doprovodem lužních porostů je místy
„přírodního“ charakteru.
Ovlivnění: Trasa vedení zvn kříží evropsky významnou lokalitu v její severní části. Vedení
zvn zasahuje do lokality jižně od Frýdku – Místku. Stožáry jsou situované na hraně údolí.
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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 suších 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 rákosinm, 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 tarse.

Obrázek 3: EVL Řeka Ostravice, průchod vedení

EVL
vedení zvn

• NPP Skalická Morávka (rozpětí stávajících stožárů č. 230 – 232)
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.
• EVL Niva Morávky CZ0810004 (rozpětí stávajících stožárů č. 230 – 232)
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy; alpínské řeky a jejich
dřevinná vegetace s židoviníkem německým; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
Ovlivnění EVL a NPP: 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. 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).
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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.
Obrázek 4: NPP Skalická Morávka a EVL Niva Morávky v místě křížení zvn

NPP
EVL
zvn

Závěr botanického průzkumu
V rámci botanického 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.
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.
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
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lokalizovaná na zemědělské půdě, lze tyto vlivy považovat za málo významné a v rámci
stavebních prací nelze předpokládat ovlivnění rostlinných druhů nad únosnou míru.
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.
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.
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Na základě podkladů zásad územního rozvoje Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského
kraje se v koridoru vedení zvn V403 nacházejí tyto prvky ÚSES nadmístního významu
(nadregionální, regionální):
Kód
Název
Nadregionální biokoridory
K 143
Chropyňský luh
Oderská niva
K 151
Kostelecké podlesí

Cíl ekosystému
– Vodní, nivní osy

K 145
K 101
Regionální biocentra
340
Rybáře
229
Tichavská Lubina
169

Metylovická
hůrka
(139)
132
Ostravice
214
Kamenec (137)
Regionální biokoridory
RK
Kudlov
1537
RK
U Zámrsku - Loučka
1544
RK
Drážky - Obora
1547
RK 548 Kamenárka – K144
(1559)
RK 557 Hukvaldy
–
Metylovická
hůrka
(1558)
RK 560 Skalická Strážnice –
Metylovická
hůrka
(1560)
RK 561 Skalická Strážnice –
Vojkovický les

Mezofilní hájové,
Mezofilní
bučinné
Mezofilní,
bučinné
Vodní
Nivní
Nivní

Obec, oblast

kraj

Bečva u Lipníku

Olomoucký

Hlinsko - Šišma

Olomoucký

Veřovice

Moravskoslezký

Niva Morávka

Moravskoslezký

Olomoucký
pod Moravskoslezký

Mezofilní

Frenštát
Radhoštěm
Metylovice

Nivní
Nivní

Baška
Nižní Lhoty

Moravskoslezký

Mezofilní hájové

Sušice

Olomoucký

Mezofilní hájové

Kelč

Zlínský

Nivní

Choryně

Zlínský

Nivní mezofilní

Veřovice,
Bordovice
Hodoňovice

Moravskoslezký

Mezofilní,
hydrofilní

Janovice

Moravskoslezký

Mezofilní

Nošovice

Moravskoslezský

Mezofilní hájové

Moravskoslezký

Moravskoslezký

Vliv vedení zvn v úseku V403 Prosenice - Nošovice na prvky ÚSES
Vedení zvn kříží v trase mezi TR Prosenice a TR Nošovice 16 prvků územního systému
ekologické stability. Lokalizace trasy vedení zvn a ochranného pásma ve vztahu
k jednotlivým prvkům a ovlivnění navrženým záměrem je uvedeno v následujícím přehledu:
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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.
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) prochází mezi obcemi Hlinsko a Kladníky
po zalesněné vyvýšenině a po zemědělských pozemích. Propojuje lesní komplex Maleník
(RBC) s NRBC Kostelecké polesí.
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) prochází mezi obcemi Jesenice a Hostašovice, biokoridor propojuje
NRBC Radhošť-Kněhyně a NRBC Jezernice. Je spojnicí mezi zalesněnými Kojetínskými
vrchy a zalesněnou hornatinou Beskyd.
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) 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.
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 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.
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). Biocentrum zahrnuje lesní komplex na vrchu
Metylovická hůrka a přilehlé biotopy.
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). Biocentrum vymezeno v nivě Ostravice. Součást EVL.
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Ovlivnění: Vedení zvn 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.
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 lesních
komplexu Podhůří
RK 561Skalická Strážnice – Vojkovický les, místo křížení vedení zvn s RK na zemědělských
pozemcích na východním okraji obce Nižní Lhoty.
Ovlivnění:
Vedení zvn kříží sedm regionálních biokoridorů. Navržené zkapacitnění 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.
ZÚR Olomouckého kraje, trasa vedení V403 v kontaktu s prvky ÚSES

ZÚR Zlínského kraje, trasa vedení V403 v kontaktu s prvky ÚSES
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ZÚR Moravskoslezské kraje , trasa vedení V403 v kontaktu s prvky ÚSES

Vliv vedení V403 Prosenice - Nošovice na lokální prvky ÚSES
V trase vedení zvn se vykytují 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 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.
Trasa vedení zvn kříží prvky lokálního systému ekologické stability, které jsou v krajině
vymezené nebo vložené do regionálních a nadregionálních prvků ÚSES a jsou aktualizovány
v rámci změn územních plánů obcí. Vzhledem k charakteru záměru nebudou ovlivněny
lokální prvky územního systému ekologické stability. Funkčnost i spojitost prvků bude
zachována.
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Vliv vedení zvn v úseku V403 Prosenice - Nošovice na významné krajinné prvky
Ovlivnění VKP: Zásah do vodních toků je minimální. Lesní a břehové porosty negativně
ovlivňuje šířka koridoru vedení, který je prokácen. Břehové porosty a smíšené lesy jsou
nahrazeny keřovým patrem zmlazených dřevin a ovlivňovány osidlováním neofytů a ruderální
vegetací. Navržené zdvojené vedení nebude mít zásadní vliv na významné krajinné prvky,
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.
Délka úseku je 1240 m. Dojde k okrajovému zásahu do okolních lesních porostů a
částečnému ovlivnění významného krajinného prvku. 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 a dílčí odklonění od stábající trasy vedení
Variantní řešení úpravy trasy
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.
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 5. Variantní úprava trasy v lokalitě Lichnov
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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.
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 6: Variantní úprava trasy v lokalitě Skalice

Dílčí odklonění od stávající trasy vedení
Změna trasy v obci 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

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158616

Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 – Podolí
Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363

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.
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 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 stávajícího 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.
Posuzovaný úsek vedení mezi stožáry č. R26 – R27 zasahuje do katastrálního území
Palkovice.
Změna trasy v úseku Palkovice – TR 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.
Posouzení variantních řešení
Předložená variantní řešení a dílčí úprava od stávající trasy vedení s označením V403 nemají
negatvní vliv na zjištěné biotopy vyskytující se v úseku ptotínajícího vedení zvn.
Souhr
Zoologie
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.
Kompletní přehledy zjištěných druhů s podrobnostmi o početnosti a charakteru výskytu jsou
uvedeny v Tabulkách a Přehledech v Kapitole „Výsledky průzkumu“.
V rámci provedeného botanického průzkumu bylo na zkoumané ploše zjištěno celkem 170
druhů rostlin.
Mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném
znění, patří celkem 42 zoologických druhů:
bobr evropský
bramborníček černohlavý
čáp bílý

Castor fiber
Saxicola rubicola
Ciconia ciconia
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čáp černý
čolek horský
čolek obecný
čolek velký
chřástal polní
jestřáb lesní
ještěrka obecná
kavka obecná
koroptev polní
krkavec velký
křepelka polní
kuňka žlutobřichá
ledňáček říční
lejsek šedý
luňák červený
morčák velký
moták pochop
netopýr velký
pěnice vlašská
pisík obecný
ropucha obecná
ropucha zelená
rorýs obecný
rosnička zelená
slavík obecný
skokan štíhlý
skokan zelený
slepýš křehký
strakapoud prostřední
strnad luční
sýček obecný
ťuhýk obecný
užovka hladká
užovka obojková
veverka obecná
vlaštovka obecná
volavka bílá
vydra říční
žluva hajní

Ciconia nigra
Lissotriton alpestris
Lisstotriton /Triturus/ vulgaris
Triturus cristatus
Crex crex
Accipiter gentilis
Lacerta agilis
Corvus monedula
Perdix perdix
Corvus corax
Coturnix coturnix
Bombina variegata
Alcedo athis
Muscicapa striata
Milvus milvus
Mergus merganser
Circus aeruginosus
Myotis myotis
Sylvia nisoria
Actitis hypoleucos
Bufo bufo
Bufo viridis
Apus apus
Hyla arborea
Luscinia megarhynchos
Rana dalmatina
Pelophylax esculentus
Anguis fragilis
Dendrocopos medius
Miliaria calandra
Athene noctua
Lanius collurio
Coronella austriaca
Natrix natrix
Sciurus vulgaris
Hirundo ristica
Ergatta alba
Lutra lutra
Oriolus oriolus

Užší vazbu na zkoumané území má následujících 17 druhů:
bobr evropský
čáp bílý
chřástal polní
ještěrka obecná

Castor fiber
Ciconia ciconia
Crex crex
Laceta agilis
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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

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

Mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném
znění, patří celkem 4 botanické druhy:
měsíčnice vytrvalá
vstavač májový
vstavač mužský
lilie zlatohlavá

Lunaria rediviva
Dactylorhiza majalis
Orchis mascula
Lilie martagon

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 chráněnné krajinné oblasti.
V kapitole „Hodnocení vlivů a návrhy opatření“ jsou podrobně vyhodnoceny potenciální
vlivy záměru na všechny zjištěné druhy živočichů. 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
(Ke zmírnění a eliminaci negativních dopadů záměru na zjištěné druhy byla v kapitole „Hodnocení
vlivů a návrhy opatření“ navržena ochranná opatření. Zde jsou ve stručnosti shrnuta)

-

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
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-

-

-

-

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, něchtěné 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 ne prvky přírody.
Z důvodu maximální eliminace zranění nebo usmrcení ptáků je přesto vhodné opatřit
vedení zvn optickými prvky zemnícího lana v místech častých migrací ornitofauny (v
místech křížení vedení zvn s významnými toky: Strhanec, Bečva, Dolnonětčický
potok, Juhyně, Jičínka, Sedlnice, Ondřejnice, Olešná, Ostravice a Morávka patří mezi
významné toky 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.
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.

Závěr
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.
Hodnocený záměr „Zdvojení stávajícího vedení V403 Prosenice – Nošovice“ nemá
negativní vliv na zvláště chráněná území, vyznamné krajinné prvky, prvky ÚSES,
přírodní stanoviště a zvláště chráněné druhy.
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Řešení podmínek příslušných závěrů zjišťovacího řízení, týkajících se ochrany přírody, ze dne
20. 1. 2014, č.j.:4050/ENV/14 - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 100 10 PRAHA 10
- VRŠOVICE, Vršovická 65/ je splněno ve výše uvedeném textu nebo v textech příloh.
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MINIsTERSTvo ŽrvornÍHo pnosrŘEuÍ
Vršovická 65' 100 00 Praha 10

Yážený pan
Ing. Pavel Majer
Habrovice 106
4O3 40 Ústí nad Labem

Y Praze dne

Či.: sst:I/ENV/Io

1.7.2010

4041t610/rc

Ro ZHODNUTÍ
Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle $ 45i odst. 3 zákona
č. II4/L992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen ',zákon") po
provedeném správním Ťízenípodle zákonač.7Il1967 Sb., o správním Ťízení,v platném znění
vyhovuje Žádosti o prodloužení autorizace udělené Rozhodnutím čj.: oEKI-l3029l05 ze dne
l.l l.2005, kterou podal dne28.4.2010 (pod ěj.:36933IENV/10, 25201610110)
Ing. Pavel Majer
nad Labem, bytem: Habrovice 106, 403 40 Ustí
v
Roudnici
narozen dne 2l.3.1971
nad Labem
a

k pro vádě ní

prodlužuje autorizaci

biologickéhohodnocenívesmyslu $ 67

zákona.

podl e $ 45 i

Autorizace se v souladu s $ 45i odst. 3 zákona prodluŽuje na dobu 5 let a je možno ji
opakovaně prodloužit o dalších 5 let na zák|adě nové Žádosti, podané alespoň 6 měsícůpřed
skončením platnosti stávající autorizace. Udělená autorizaceje nepřenosná na jinou osobu.

odůvodnění
Žadatel požádal o prodloužení autorizace a splnil podmínky pro prodloužení autorizace
stanovené $ 45i odst. 3 a 4 zákona a vyhláškou ě. 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Vysokoškolské vzdělání odpovídajícíhozaměŤení
bylo doloženo diplomem a vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, bezúhonnost byla
doloŽena výpisem z rejstřftu trestů.

Vzhledem k tomu, že předloženáŽádost obsahuje všechny náležitosti a jsou splněny všechny
podmínky pro prodlouŽení autorizace k provádění posouzení podle $ 45i z*ona, roďrodlo
Ministerstvo životníhoprostředí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životníhoprostředí

podáním
na Ministerstvo životníhoprostředí, Vršovická 65' 100 00 Praha 10, a to ve lhůtě 15 dnů
ode dne doručenítohoto rozhodnutí.

Mgr. Petr Birklen
ředitel odboru péčeo krajinu

Toto roztrodnutí obdrží:
a) Žadatel Ing. Pavel Majer - účastníksprávního řízení
b) orgán příslušnýk evidenci - odbor péčeo krajinu Ministerstva Životního prostředí

