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1

ÚVOD

Pro doplnění „Dokumentace záměru Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice –
Nošovice“ (podle §8 a přílohy 4, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jsme
byli společností Čeps Invest, a.s., Praha, požádáni o vyhodnocení vlivu elektromagnetického
pole (dále EM pole) a hluku na veřejné zdraví, dvou zásadních zdravotních determinantů
souvisejících s realizací uvedeného záměru. Jako podklady pro požadované posouzení byly
dodány:
·

Oznámení záměru ; dle §6, přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb., „Zdvojení stávajícího
vedení V 403 Prosenice – Nošovice“, ČEPS Invest a.s., Praha;

·

Příloha F k „Oznámení“, doplňující údaje, mapová a jiná dokumentace, ČEPS Invest
a.s., Praha (Říjen 2013)

·

Posouzení vlivu neionizujícího záření z hlediska Nařízení vlády č.1/2008 Sb. ve znění
pozdějších předpisů ; ČEPS Invest a.s., Praha Michle:
- vedení 2x400 kV typ Soudek, vypracoval Ing. J. Babák. březen 2014;
- vedení 2x400 kV typ Dunaj, vypracoval Ing. J. Babák. březen 2014;
- vedení 2x400 kV typ Soudek v souběhu s vedením 1x400 kV typ Mačka, vypracoval
Ing. J. Babák. březen 2014;

·

- objekty v ochranném pásmu vedení 2x 400 kV. vypracoval Ing. J. Babák. březen 2014;
Soupis objektů v blízkosti trasy vedení V403/803, ČEPS Invest a.s., Praha;

·

Akustická studie V 403 Prosenice-Nošovice, zdvojení stávajícího vedení, Akusting,
spol. s r.o., Brno, (únor 2014);

·

Celková situace, ČEPS Invest a.s., Praha;

Vzhledem k předpokládané výstavbě nových zdrojů a zvyšující se spotřebě v některých
oblastech se ukazuje potřeba navýšení rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti
severní Moravy a Slezska. Účelem záměru posuzovaného je tedy posílit přenosovou schopnost
a spolehlivost energetické soustavy v oblasti Moravskoslezského kraje, zejména v souvislosti se
záměrem navýšení spotřeby, které bylo vyvoláno plánovaným rozvojem hutní výroby na
Ostravsku. Záměr je dále vyvolán požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační
soustavy a souborem závazků, plynoucích pro přenosovou soustavu z legislativy České
republiky i Evropské unie a z pravidel Sdružení evropských provozovatelů přenosových
soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E).
Realizací záměru se dosáhne zvýšení přenosové kapacity zdvojením stávajícího vedení s
označením V403 o napěťové hladině 400 kV na nové dvojité vedení 400 kV s označením
V403/803 mezi transformovnami Prosenice a Nošovice.
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Vedení je plánováno v trase stávajícího vedení s označením V403, mimo dílčí úpravy trasy
v obci Mořkov a úseku Palkovice – Nošovice. Celková délka je cca 80 km. V obci Lichnov a
Skalice u Frýdku - Místku dochází ke kolizi vedení a jeho ochranného pásma s objekty
určenými pro bydlení. Z toho důvodu je v uvedených lokalitách navrženo variantní umístění
trasy vedení.
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury
pro přenos elektrické energie a jeho výstavba a pozdější provoz může mít určitý vliv na
zdraví obyvatel okolních obcí. Posouzení vlivu EM pole a hluku na zdraví obyvatel v dotčeném
území, vyvolaného realizací posuzovaného záměru, vychází ze zhodnocení současných
podmínek s výhledem na předpokládaný stav určený navrhovanou změnou. Pro posuzování
vlivu na zdraví obyvatel jsme použili třístupňovou škálu významnosti potenciálního rizika:
významné, málo významné a nevýznamné.
Popis hodnotící potenciální zdravotní rizika jak současného, tak i budoucího stavu
usiluje odpovědět na otázky týkající se dopadu zmíněných faktorů (determinantů), působících
na zdraví obyvatel.
Studie tedy posuzuje realizaci záměru z pohledu vlivu EM pole a hluku na veřejné
zdraví a to jak v období výstavby přenosového vedení, tak i po jeho uvedení do standardního
provozu, tedy potenciálního vlivu na zdraví dotčené populace v obytné zástavbě podél trasy
dvojitého vedení 400 kV v úseku TR Prosenice – TR Nošovice.

2

POPIS LOKALITY

Popis dotčené lokality zahrnuje určení geografické polohy místa, kde má být záměr
dvojitého vedení 400 kV Prosenice - Nošovice realizován a identifikaci dotčené populace, která
bude předpokládaným účinkům záměru vystavena.
Schematická trasa záměru je znázorněna na Obr.č.1.
Obr. č. 1 : TRASA PŘENOSOVÉHO VEDENÍ TR PROSENICE – TR NOŠOVICE
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2.1

Dotčené území

Záměr předpokládá dvojité vedení 400 kV s použitím stožárů typu DUNAJ (se základní
výškou 46 m a celkovou šířkou koridoru vedení v běžné trase 69,4 m).
Pro navrhované dvojité vedení 400 kV, je předpokládáno v lokalitě Mořkov a úseku
Palkovice – Nošovice použití stožáru typu SOUDEK uložené na příhradové konstrukci s
výškou stožáru cca 54 m a šířkou koridoru 58,6 m v běžné trase.
Podle profilu terénu může být uvedená základní výška upravena, tzn. navýšena o
modulové díly pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu
DUNAJ a SOUDEK.
Trasa je sice vedena převážně mimo obytnou zástavbu, prochází však katastrálními
územími 38 obcí, okresů Přerov, Vsetím, Nový Jičín a Frýdek-Místek, nacházejících se na
území tří krajů.

2.2

Dotčená populace

Hodnocení vlivu na zdraví se vztahuje na záměrem dotčenou část obyvatel. Ve 38
obcích a městech na jejichž katastrech se nachází posuzovaná trasa trvale bydlí téměř 110 tisíc
obyvatel (ČSÚ, 2013). Naprostá většina z tohoto počtu žije v urbanizovaném prostoru
(zástavbě) měst a obcí, nejvíce v okresních a některých dalších městech: Frenštát p.Radhoštěm
10.942, Frýdek-Místek 57.375, Palkovice 3.179 , Baška 3.680, obyvatel). Další obce většinou
nepřekračují počet 2000 obyvatel. Převážná většina těchto obyvatel je však mimo bezprostřední
kontakt se záměrem, jejich riziko spočívá pouze v náhodném kontaktu s EM polem při
nahodilém pobytu v bezprostředním okolí trasy zvn. Jejich zdravotní riziko tedy můžeme
považovat vzhledem k hodnocení tohoto záměru za prakticky nulové.
V blízké vzdálenosti od trasy vedení se však nachází 23 obcí všech tří okresů v nichž
žije celkem 31.900 obyvatel, z tohoto počtu pak 4.583 dětí do věku 15ti let (údaje z registru
obyvatel k 1.1.2013). Detailní kontrola vedení trasy posléze identifikovala celkem 6 obcí a
jejich místních částí (Hodslavice, Mořkov, Lichnov, Tichá, Baška, Skalice a Janovice), kterých
se trasa vedení bezprostředně (do cca 50m na obě strany od osy vedení) dotýká. V těchto
obcích trvale žije již pouze 12.210 obyvatel, z toho 1.770 dětí do 15let. V těchto obcích bylo
podrobným průzkumem zadavatele identifikováno celkem 50 objektů které jsou vzdáleny do
cca 50m od osy nového vedení. Jejich seznam je uveden v tab. 2.1. Řada těchto objektů jsou
však pouze hospodářské a technické stavby bez trvalého obývání. Posouzením na místě a
kontrolou případného zdravotního rizika byly vytipovány objekty vyznačené v této tabulce
hnědě. Celkem jde o 15 objektů - obytných domů ve výše uvedených 6 obcích. Zpracovaná
hluková studie také kvantifikuje hlukovou expozici u těchto 15ti objektů.
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Za potenciálně rizikem ohrožované obyvatele budeme ve smyslu této studie považovat
obyvatele těchto 6ti obcí nebo jejich částí, za hlukem exponované osoby budeme považovat
obyvatele 15ti definovaných objektů v těchto obcích.
Tab. č. 2.1 : Soupis stavbou a následným provozem potenciálně dotčených lokalit
Obj
ekt
č.

Katastrální
území

Poznámka

Přibližná
vzdálenost
od osy vedení

stožár typu „Dunaj“
1
2
3
4
5
6
7
8

Hodslavice
Hodslavice
Hodslavice
Hodslavice
Mořkov
Mořkov
Mořkov
Mořkov

9
10

Mořkov
Mořkov

11

Mořkov

12

Mořkov

13

Mořkov

14
15
16
17

Mořkov
Veřovice
Veřovice
Veřovice

18

Bordovice

19

Bordovice

20
21
22
23

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

24

Tichá

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Tichá
Kozlovice
Palkovice
Palkovice -

obytný, zděný dům č.p. 36, střecha plech, v – 10 m
obytný, zděný dům č.p. 168, střech taška, v – 10 m
zděný domek, střecha tašky, v – 5 m
zděná kůlna, střecha plech, v- 3,5 m
zděná chata, střecha tašky, v – 10 m
obytný dům č.p. 209, střecha tašky
obytný dům č.p. 437, střecha tašky
obytný dům č.p. 375, střecha tašky, v – 11 m
stožár typu „Soudek“
dřevěná chata, střech igelit, v – 4 m
dřevěná chata, střech igelit, v – 5 m
zděná budova pily, obytná a kancelářská část Mořkov,
střecha tašky, v – 9 m
zděná budova pily Mořkov, střecha tašky, v – 10 m
skládka dřeva pily,
zděná bouda na dřevo, střecha tašky, v – 4 m
dřevěná kůlna myslivců, střecha papír, v – 5 m
plechová hala, střecha plech, v – 9 m
plechová hala, střecha plech, v – 10 m
zděný kravín, střecha plech, v – 6 m
stožár typu „Dunaj“
vyhořelá chata, jenom základ, dřevo
nový rodinný domek, zděný, neomítnutý, střecha taška, v
– 13 m
zděný domek, č.p. 276, střecha eternit, v – 10 m
dřevěná roubenka, č.p. 56, střecha papír, v – 8 m
obytný, zděný dům č.p. 218, střecha taška, v – 9 m
zděná garáž, střecha tašky, v – 6 m
Massa, pěstitelská pálenice, zděná budova, střecha
eternit, v – 10m
Turkova pekárna č. 5, zděný dům, střecha eternit, v – 8m
garáž, zděná, střecha tašky, v – 6m
obytný, zděný dům, střecha tašky, v – 13,0m
obytný zděný dům č. 012, střecha tašky, v – 9m
zděná garáž, střecha tašky, v – 5m
obytný, zděný dům č. 310, střecha eternit, v- 9m
zděná garáž, střecha eternit, v – 3,5m
zděný, obytný dům, střecha papír, v – 12m
dřevěná chata, střecha tašky, v – 3,5m
skleník bez skel, v – 2m
zděný vodojem, střecha plech, v – 4m, oploceno

19 m
17 m
21 m
12 m
35,5 m
16 m
31 m
13 m
1,5 m
9,5 m
7m
14 m
0m
25 m
25 m
35 m
45 m
37 m
31 m
35 m
0m
29,5 m
13 m
35 m
0m
0m
15 m
30 m
6,5 m
0m
10,5 m
33 m
39 m
36 m
12 m
33,5 m
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Myslík
36

Palkovice

37
38
39
40
41

Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice

42
42a
43
44
45
46
47
48

Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Skalice

49

Skalice

50
51

Skalice
Janovice

drátěným plotem, v- 2m
zděný vodojem, střecha plech, v – 6m, oplocený
drátěným plotem v – 2m
zděná garáž, neomítnutá, střecha plech, v – 4m
zděná garáž, střecha plech, v – 7m
dřevěný přístřešek, střecha plech, v – 2m
dřevěná kůlna, střecha papír, v – 2,5m
zděný vodojem střecha plech, v – 6m
stožáry typu „Soudek“
zděný, obytný dům, střecha eternit, v – 17,0
zděná garáž, střecha plech, v – 9m
zděný obyt. domek, střecha plech, v – 6,5 m
dřevěný domek, střecha papír, v – 8m
zděná chata, střecha plech, v – 5m
dřevěný přístřešek, střecha papír, v – 2m
skleník, v – 2m
selský, zděný dům, střecha plech, v – 11m
dřevěný objekt na zemědělské stroje, střecha plech, v –
6m
zděná kůlna na nářadí, střecha tašky, v – 5m
obytný dům, čp. 86

33 m
32 m
35,5 m
33 m
20 m
33 m
23 m
34,5 m
17,5 m
15,5 m
29,5 m
21,5 m
28,5 m
3m
9,5 m
8,5 m
25 m

Hodnocení zdravotních rizik (pouze hluku) se týká nejen stálého provozu nového
vedení zvn, ale i přípravných a demontážních prací a následných činností spojených s realizací
výstavby nového vedení této trasy.
Demontáž původního a výstavba nového dvojitého vedení 400 kV (stavební činnost)
bude probíhat pouze v denní době. Provoz samotného záměru nového dvojitého vedení 400 kV
je však již dlouhodobý a nepřetržitý, tzn. v denní i noční době.
V kapitolách 3 a 4 této studie je zhodnoceno potenciální zdravotní riziko
neionizujícího záření a hluku exponovaných obyvatel v 15ti lokalitách nalézajících se
v blízkosti trasy předmětného vedení.
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3. Neionizující záření
Termínem neionizující záření (dále NIZ) se v dokumentech určených k ochraně zdraví
označují kromě vlastního elektromagnetického záření s frekvencí do 1,7.1015 Hz i statická a
nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole (s frekvencí do 100 kHz).
Nejvyšší přípustné hodnoty (dále NPH) pro expozici osob neionizujícímu záření
stanovuje Nařízení vlády ČR č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (ve
znění pozdějších předpisů; NV č. 106/2010 Sb., ze dne 29. 03. 2010), a to pro interval frekvencí
od 0 Hz (statické pole) až po 1,7.1015 Hz (krátkovlnný kraj ultrafialového záření).
Elektrická a magnetická pole mohou existovat i samostatně jako např. statická pole,
která se v čase nemění a v tomto případě ani nepřenášejí žádnou energii (nejsou zářením).
Proměnná EM pole od určité frekvence (nad 100 kHz) vytváří postupnou vlnou, která přenáší
energii, aniž by k tomu potřebovala hmotné prostředí – v tomto případě mluvíme o
elektromagnetickém záření. Fyzikálně se jedná o přenos elektromagnetické energie ve formě
záření. Ve fyzikálně prázdném prostoru se záření šíří přímočaře, rychlostí světla. V konkrétním
prostředí se však může záření různě odrážet, ohýbat nebo být pohlcováno.

3.1

Vliv neionizujícího záření na zdraví

Na obvyklé dávky přírodního EM pole či záření jsme adaptováni a k životu je většinou
potřebujeme. Určité riziko však mohou představovat uměle vytvořené zdroje EM pole a záření,
u kterých k posouzení zdravotního rizika potřebujeme znát energetickou úroveň EM pole
(především tam, kde se jedná o malou odstupovou vzdálenost od zdroje).
Zjednodušeně lze u neionizujícího záření prokázat tepelné a netepelné účinky, které
mohou působit na lidské zdraví i nepříznivě. Tepelné účinky (ohřev tkáně, způsobený absorpcí
elektromagnetické energie) jsou snadno prokazatelné a projevuje se zde kmitočtová závislost.
Současně mohou existovat i obtížněji prokazatelné netepelné účinky, které se ale také mohou
projevovat nepříznivě (např. stimulace nervové soustavy indukovaným elektrickým proudem).
Vliv neionizujícího záření na člověka je nejvíce závislý na jeho kmitočtu (frekvenci).
Kmitočet nám vlastně určuje množství energie přenášené jedním elementem (kvantem). Platí,
že čím vyšší je kmitočet záření, tím větší energie je jedním kvantem přenesena a tím mohou být
případná zdravotní rizika větší.
Vzhledem k určitým obranným schopnostem organismu se může podílet na vlivu NIZ i
časový faktor. Závislost mechanismu účinků na kmitočtu je popsána v tabulce č. 3.1.
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Tab. č. 3.1 : ÚČINKY ELMAG. POLE A ZÁŘENÍ V ZÁVISLOSTI NA KMITOČTU

Druh pole nebo záření

Mechanismus působení

Riziko poškození
zdraví

Nízkofrekvenční EM pole

Netepelné působení

- do 10 MHz

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

Vysokofrekvenční a vvf záření

Tepelné působení

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

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

Optické záření

Netepelné i tepelné působení

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

Ohřívání tkáně;
fotochemické procesy;
změna struktury molekul;
bezprahové působení

Elektrické a magnetické pole

Narušení srdečního rytmu;
ovlivnění funkce CNS

Přehřátí těla nebo jeho části;
popálení pokožky;

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

(kumulativní účinek)

Při expozici osob EM polím s frekvencí nižší než 100 kHz se hodnotí již jen působení
elektrického indukovaného proudu na centrální nervovou soustavu. To se u nízkých frekvencí
projeví nepříznivě již při mnohem nižším proudu, než u ohřívání tkáně těla.
Navíc je potřeba vzít do úvahy i to, že u nízkofrekvenčních polí se hodnotí okamžitá
expozice a o překročení proto může rozhodnout i krátkodobé maximum proudu indukovaného
v těle (např. jediným impulsem magnetického pole). Souvisí to s charakterem zdravotního
rizika – takže elektrický proud v těle působí na nervovou soustavu prakticky bez zpoždění.
V tabulce č. 3.2 jsou shrnuty projevy zjištěné při různých hustotách elektrického proudu
s velmi nízkou frekvencí (z intervalu od 4 Hz do 1 kHz).
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Tab. č. 3.2 : PROJEVY PŮSOBENÍ INDUKOVANÉHO PROUDU V TĚLE ČLOVĚKA
Proudová hustota (A/m2)
< 0,001
0,001 – 0,01
0,01 – 0,1
0,1 – 1
>1

3.2

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

Kritéria a hygienické limity pro neionizující záření

3.2.1 Parametry pro posuzování EM pole
Rozlišujeme vnitřní a vnější parametry EM pole.
a) Mezi vnitřní parametry EM pole, přímo související s biologickými
účinky na člověka, patří:
·

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

·

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

·

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

Přitom biologické účinky neionizujícího záření závisí nejen na energetické úrovni a
charakteru EM pole uvnitř organismu, ale také na biologických vlastnostech (absorpci)
ozařovaného organismu (hlava, končetiny). Zjišťování těchto vnitřních parametrů bývá v praxi
dosti obtížné (řeší se většinou výpočtem nebo teoreticky na modelech).

Poznámka:

M.j. se tyto parametry vyznačují i tím, že pro indukovanou proudovou hustotu a
měrný absorbovaný výkon existuje práh (odpovídající přirozené odolnosti
člověka), pod nímž se nepříznivé působení na zdraví již neprojevuje. Tím se
neionizující záření významně liší od některých fyzikálních faktorů např. hluk a od
bezprahových projevů některých chemických látek.
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b) Pro vnější parametry EM pole platí, že na základě předpokládané (experimentálně ověřené)
odezvy uvnitř organismu jsou stanoveny tzv. referenční úrovně (dále RH) pro vnější parametry
EM záření. Jedná se o:
§
§
§

intenzitu elektrického pole E (V/m);
magnetickou indukci B (T);
popř. výkonovou hustotu S (W/m2; pro f > 10 MHz).

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

3.2.2 Hygienické limity - nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty
K vyloučení rizika z expozice EM polím a neionizujícímu záření jsou stanoveny
hygienické limity – nejvyšší přípustné hodnoty pro expozici osob, jejichž nepřekročení zaručuje
dostatečnou ochranu před poškozením zdraví (viz tab. č. 3.3; podle Nařízení vlády č. 1/2008
Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Tab. č. 3.3 : NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ HODNOTY (dle NV č. 1/2008 Sb. ve znění pp)

Modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod* – nejvyšší přípustné hodnoty
Zaměstnanci
Ostatní osoby
-2
frekvence f [Hz]
Jmod [A.m ]
frekvence f [Hz]
Jmod [A.m-2]
pětkrát nižší než
7
7
nejvyšší
0 - 10
0 - 10
2 × 0,01 a)
přípustná
hodnota pro
zaměstnance
a) Maximum absolutní hodnoty modifikované proudové hustoty v centrálním nervovém
systému nesmí v žádném časovém okamžiku překročit nejvyšší přípustnou hodnotu;
v ostatních částech trupu nesmí modifikovaná proudová hustota překročit pětinásobek
nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v tab. č. 3 pokud je frekvence vyšší než 1 Hz.
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*

Modifikovaná proudová hustota Jmod je definována jako proudová hustota, tj. proud tekoucí
kolmo k rovinné ploše s obsahem 100 mm2 dělený obsahem této plochy, která je
, kde a = 2000p s -1 ,

modifikována filtrem s frekvenční charakteristikou
b = 7 s -1 a j je imaginární jednotka, tedy j = - 1 .

Pro námi posuzovaný případ EM pole (u vodičů elektrizační soustavy o kmitočtu 50
Hz), vyplývají NPH pro indukovanou proudovou hustotu Jmod :
·

pro zaměstnance: J mod = 0,01414 A.m-2

·

pro ostatní osoby: J mod = 0,002828 A.m-2 ;

a dále také pro posuzovaný případ platí (dle NV č. 1/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
pro nepřetržitou expozici ostatních osob), že referenční hodnoty intenzity elektrického pole a
magnetické indukce mají hodnoty :
·

intenzita elektrického pole 50 Hz

- E = 5 kV/m

·

magnetická indukce pole 50 Hz

- B = 0,1 mT.

3.2.3 Pásma vlivu EM pole (50 Hz) a ochranná pásma u nadzemních vedení
Ke zvýšenému zajištění bezpečnosti osob přispívají i další požadavky, které jsou
uvedeny v technické normě ČSN 33 2040 „Ochrana před účinky EM pole 50 Hz v pásmu vlivu
zařízení elektrizační soustavy“, kde je pro zařízení elektrizační soustavy definováno:
a) pásmo vlivu elektrického pole: jako prostor v okolí zařízení, kde intenzita
elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí je vyšší než 1 kV/m;
b) pásmo vlivu magnetického pole: jako prostor v okolí zařízení elektrizační soustavy,
kde je magnetická indukce vyšší než 0,1 mT;
Současně tato norma požaduje pro trvale obývané objekty, nacházející se v blízkosti
zařízení elektrizační soustavy, aby se nacházela mimo uvedená pásma vlivu. Norma také
požaduje (v pásmech vlivu energetických zařízení), aby na veřejně přístupných místech
intenzita elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí nepřekročila hodnotu 10 kV/m a
magnetická indukce nepřevýšila hodnotu 0,5 mT.
Nicméně rozhodující podmínkou pro provozování elektrizačních soustav je dodržení
zákonem požadovaného bezpečnostního ochranného pásma (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve
znění pozdějších předpisů). V tomto zákoně se říká, že ochranným pásmem zařízení
elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění
spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
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Zároveň definuje ochranné pásmo nadzemního vedení jako souvislý prostor vymezený
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo
na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany.
Pro elektrizační soustavy se zvlášť vysokým napětím nad 220 kV do 400 kV včetně
(dále ZVN) je to vzdálenost 20 m .
Z uvedených požadavků lze potom stanovit podmínky pro šířku ochranného pásma.
Přitom platí, že při pobytu osob v prostoru mimo stanovené ochranné pásmo se s možným
vlivem EM pole na zdraví osob již neuvažuje (zajištěná dostatečná vzdálenost od zdroje NIZ).

3.3

Odhad vlivu EM pole na zdraví u nadzemního vedení ZVN

Standardní elektrizační soustavy, zajišťující přenos elektrické energie s kmitočtem 50
Hz (nadzemní vedení se sinusovým průběhem el. napětí), představují zdroj nízkofrekvenčního
EM pole, kde převládají nežádoucí účinky magnetického pole, které však se vzdáleností od
elektrizační soustavy exponenciálně klesají (působí pouze do vzdálenosti několika metrů v
závislosti na proudovém zatížení). Rozhodující pro možný vliv EM pole na zdraví dotčených
obyvatel je dodržení podmínky trvalého pobytu osob mimo prostor daného ochranného pásma.
K porovnání stávající situace a navrhovaného záměru, nám poslouží stanovená šířka
koridoru vedení:
a) pro stávající jednoduché vedení 400 kV je stávající šířka koridoru cca 74 m, která je
tvořena průměty vodičů jednoduchého vedení 400 kV (tj. vlastní stavbou) a jejím
ochranným pásmem šíře 25 m, které se nachází po obou stranách krajních vodičů vedení
b) pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu DUNAJ
(výška stožáru cca 46 m) vychází šířka koridoru 69,4 m v běžné trase. Šířka koridoru je
dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě strany 14,7 m v běžné
trase a zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m;
c) pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu
SOUDEK (výška stožáru cca 54 m) vychází šířka koridoru 58,6 m v běžné trase. Šířka
koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě strany 9,3
m v běžné trase a zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Z výše uvedeného vyplývá, že šířky koridoru vedení u obou typů instalovaných stožárů
se nijak významně neliší, realizací záměru se dokonce zúží. Tam, kde je rekonstruované
nadzemní vedení (2 x 400 kV) vedeno v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby (čili jsou
dodrženy podmínky ochranného pásma), jsou zároveň zajištěny i podmínky pro dostatečnou
ochranu veřejného zdraví.
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Významnou výjimku představují objekty nacházející se na několika místech přímo
v koridoru navrhovaného nadzemního vedení V403/803 Prosenice – Nošovice (viz tab. č. 3.4).
Potom pro případný trvalý pobyt osob v prostoru ochranného pásma je pro vliv EM pole
rozhodující minimální výška fázových vodičů nad terénem.

3.3.1 Výpočet minimální výšky fázových vodičů nad terénem
Obecně se tyto minimální výšky pro jednotlivá nadzemní vedení stanovují výpočtem a
to tak, aby byly dodrženy požadované NPH indukované proudové hustoty pro ostatní osoby
(podle NV č. 1/2008; J mod = 0,002828 A.m-2 ).
Pro výpočet minimální výšky vodičů nad zemí je přitom potřeba znát přesné vzdálenosti
fázových vodičů i zemních lan, typy fázových vodičů i zemních lan a proudové zatížení
elektrizační soustavy. Proto bylo společností ČEPS Invest a,s., Praha – Michle, provedeno
posouzení vedení (vypracované Ing. J. Babákem, 14.3.2014) z hlediska požadavků Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (ve znění pozdějších
předpisů). Z tohoto posouzení plyne :
· pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu DUNAJ
(výška stožáru cca 46 m, šířka koridoru 69,4 m v běžné trase) - byla pro výšku 1,8 m nad
zemí vypočtena minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí - 11,7 m;
· pro navrhované dvojité vedení 400 kV, uložené na příhradové konstrukci typu SOUDEK
(výška stožáru cca 54 m, šířka koridoru 58,6 m v běžné trase) - byla pro výšku 1,8 m nad
zemí vypočtena minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí - 13,1 m;
· pro souběh navrhovaného dvojitého a stávajícího jednoduchého vedení 400 kV (úsek
Palkovice – Nošovice; se stožáry typu SOUDEK u V403 a typu MAČKA u V405), při
osové vzdálenosti vedení 41,5 m - byla pro výšku 1,8 m nad zemí vypočtena minimální
výška spodních fázových vodičů nad zemí - 13,4 m;
Lze tedy předpokládat, že při dodržení těchto vypočítaných minimálních výšek
spodních fázových vodičů nad zemí, nebude na žádném místě podél navrhovaného vedení
V403/803 i v souběhu s V405 (ve výšce 1,8 m nad zemí), překročena NPH indukované
proudové hustoty (podle NV č.1/2008 Sb.) a tím zároveň budou dodrženy podmínky pro
ochranu veřejného zdraví.
Nicméně u trvale obývaných objektů, přímo umístěných v koridoru uvedeného vedení
V 403/803 Prosenice – Nošovice lze očekávat, že se při užívání objektů mohou vyskytovat
situace, odlišné od předpokládané výšky 1,8 m nad zemí, takže se dotčené osoby mohou dostat
i významně blíže k posuzovanému vedení. Proto pro uvedené konkrétní situace byly provedeny
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samostatné výpočty k určení konkrétních minimálních výšek vedení nad zemí. Tyto vypočítané
výšky, přiřazené ke každému konkrétnímu objektu, umístěnému v koridoru vedení, jsou
uvedeny v tabulce (tab. č. 3.4).
Tab. č. 3.4: Objekty umístěné v koridoru vedení V403/803 Prosenice – Šošovice

Objekt
č.

Katastrální
území

Poznámka

Přibližná
vzdálenost
od osy
vedení

Výpočet
minimální
výšky
vedení
nad zemí

19 m

18,8 m

17 m

20,2 m

21 m
12 m
35,5 m
16 m
31 m

11,9 m
15,9 m
11,7 m
16.6 m
11,7 m

13 m

22,8 m

1,5 m
9,5 m

17,5 m
18,5 m

7m

22,5 m

14 m

23,1 m

0m
25 m

17,5 m

25 m

13,1 m

35 m
45 m
37 m

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

31 m

11,7 m

35 m

13,4 m

0m

24,0 m

29,5 m

11,7 m

13 m

22,4 m

35 m

11,7 m

0m

24,0 m

stožár typu „Dunaj“
1

Hodslavice

2

Hodslavice

3
4
5
6
7

Hodslavice
Hodslavice
Mořkov
Mořkov
Mořkov

8

Mořkov

9
10

Mořkov
Mořkov

11

Mořkov

12

Mořkov

13

Mořkov

14

Mořkov

15
16
17

Veřovice
Veřovice
Veřovice

18

Bordovice

19

Bordovice

20

Lichnov u N.J.

21

Lichnov u N.J.

22

Lichnov u N.J.

23

Lichnov u N.J.

24

Tichá

obytný, zděný dům č.p. 36, střecha plech,
v – 10 m
obytný, zděný dům č.p. 168, střech taška,
v – 10 m
zděný domek, střecha tašky, v – 5 m
zděná kůlna, střecha plech, v- 3,5 m
zděná chata, střecha tašky, v – 10 m
obytný dům č.p. 209, střecha tašky
obytný dům č.p. 437, střecha tašky
obytný dům č.p. 375, střecha tašky, v –
11 m
stožár typu „Soudek“
dřevěná chata, střech igelit, v – 4 m
dřevěná chata, střech igelit, v – 5 m
zděná budova pily, obytná a kancelářská
část Mořkov, střecha tašky, v – 9 m
zděná budova pily Mořkov, střecha tašky,
v – 10 m
skládka dřeva pily,
zděná bouda na dřevo, střecha tašky, v –
4m
dřevěná kůlna myslivců, střecha papír, v
–5m
plechová hala, střecha plech, v – 9 m
plechová hala, střecha plech, v – 10 m
zděný kravín, střecha plech, v – 6 m
stožár typu „Dunaj“
vyhořelá chata, jenom základ, dřevo
nový rodinný domek, zděný, neomítnutý,
střecha taška, v – 13 m
zděný domek, č.p. 276, střecha eternit, v
– 10 m
dřevěná roubenka, č.p. 56, střecha papír,
v–8m
obytný, zděný dům č.p. 218, střecha
taška,
v–9m
zděná garáž, střecha tašky, v – 6 m
Massa, pěstitelská pálenice, zděná
budova, střecha eternit, v – 10m
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25

Tichá

26

Tichá

27

Tichá

28

Tichá

29

Tichá

30

Tichá

31

Tichá

32

Tichá

33

Kozlovice
Palkovice Myslík
Palkovice Myslík

34
35
36

Palkovice

37
38
39
40
41

Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice
Palkovice

42

Hodoňovice

42a

Hodoňovice

43

Hodoňovice

44
45
46
47

Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice
Hodoňovice

48

Skalice

49

Skalice

50

Skalice

Turkova pekárna č. 5, zděný dům, střecha
eternit, v – 8m
garáž, zděná, střecha tašky, v – 6m
obytný, zděný dům, střecha tašky, v –
13,0m
obytný zděný dům č. 012, střecha tašky,
v – 9m
zděná garáž, střecha tašky, v – 5m
obytný, zděný dům č. 310, střecha eternit,
v- 9m
zděná garáž, střecha eternit, v – 3,5m
zděný, obytný dům, střecha papír, v –
12m
dřevěná chata, střecha tašky, v – 3,5m
skleník bez skel, v – 2m
zděný vodojem, střecha plech, v – 4m,
oploceno drátěným plotem, v- 2m
zděný vodojem, střecha plech, v – 6m,
oplocený drátěným plotem v – 2m
zděná garáž, střecha plech, v - 4m
zděná garáž, střecha plech, v – 7m
dřevěný přístřešek, střecha plech, v – 2m
dřevěná kůlna, střecha papír, v – 2,5m
zděný vodojem střecha plech, v – 6m
stožáry typu „Soudek“
zděný, obytný dům, střecha eternit, v –
17,0
zděná garáž, střecha plech, v – 9m
zděný obyt. domek, střecha plech, v – 6,5
m
dřevěná kůlna, střecha papír, v – 8m
zděná chata, střecha plech, v – 5m
dřevěný přístřešek, střecha papír, v – 2m
skleník, v – 2m
selský, zděný dům, střecha plech, v –
11m
dřevěný objekt na zemědělské stroje,
střecha plech, v – 6m
zděná kůlna na nářadí, střecha tašky, v –
5m

0m

22,0 m

15 m

18,8 m

30 m

14,8 m

6,5 m

23,0 m

0m

19,0 m

10,5 m

23,0 m

33 m

11,7 m

39 m

13,8 m

36 m

11,7 m

12 m

11,7 m

33,5 m

11,7 m

33 m

11,7 m

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

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

23 m

22,5 m

34,5 m

13,1 m

17,5 m

17,0 m

15,5 m
29,5 m
21,5 m
28,5 m

19,7 m
13,1 m
13,1 m
13,1 m

3m

24,5 m

9,5 m

19,5 m

8,5 m

18,5 m

Nicméně i při dodržení všech vypočítaných minimálních výšek fázových vodičů nad
terénem, bude nutné považovat trvalý pobyt v ochranném pásmu nadzemního vedení za
pobyt v pásmu vlivu EM pole (s předpokládanými hodnotami elektrického pole > 1 kV/m ;
podle normy ČSN 33 2040).
Poznámka: V případě potřeby vyloučení možného trvalého pobytu ostatních osob v pásmu
vlivu EM pole (podle normy ČSN 33 2040; přitom se ale nejedná o překročení NPH) v
obytných objektech uvedených v tabulce č. 3.4, by bylo nutné vypočítat konkrétní výšku
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fázového vodiče nad terénem,aby bylo dodrženo kritérium pro vliv EM pole (>1 kV/m; >0,1
mT). Toto opatření by tak mělo zamezit i případným obavám dotčených obyvatel.

3.4

Charakteristika zdravotního rizika u neionizujícího záření

Obecně je každé nadzemní vedení pro přenos elektrické energie konstruováno tak, aby
ve všech veřejně přístupných prostorech (v jakémkoli místě možného pohybu ostatních osob)
byly dodrženy NPH pro expozici osob neionizujícím zářením (podle NV č.1/2008 Sb. ve znění
pozdějších předpisů).
U záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403/803 Prosenice – Nošovice“ je patrné, že
rozdíly mezi stávajícím nadzemním vedením 400 kV a navrhovaným záměrem (vedení 2 x 400
kV), jak v šířkách koridoru vedení, tak i v minimálních výškách vodičů nad terénem jsou
nepodstatné.
V porovnání se stávající situací tak realizací záměru nedojde k žádnému navýšení
zdravotního rizika způsobeného neionizujícím zářením.

3.5

Zhodnocení účinků neionizujícího záření u nadzemního vedení zvn

K zajištění ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření plně postačuje
dodržení odstupové vzdálenosti daného nadzemního vedení ZVN od místa možného pobytu
osob. Požadovaná dostatečná vzdálenost nadzemního vedení ZVN je potom zajištěna
vytýčením stanovených ochranných pásem (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů). K případnému pobytu osob přímo v prostoru ochranného pásma lze konstatovat, že
standardní stavby nadzemních vedení pro přenos elektrické energie jsou řešeny tak, aby
minimální výška fázových vodičů nadzemního vedení nad terénem splňovala podmínku pro
dodržení NPH expozice osob neionizujícím zářením (podle NV č.1/2008 Sb.) v jakémkoli místě
možného pobytu ostatních osob.
V posuzovaném případě, u záměru nahrazení stávajícího nadzemního vedení 400 kV,
navrhovaným vedením 2 x 400 kV (se stožáry typu DUNAJ a SOUDEK) na trase Prosenice –
Nošovice (V403/803; celková délka cca 80 km), včetně souběhu s vedením V405 (mezi
Palkovicemi a Nošovicemi cca 14 km) lze konstatovat, že stávající šířka koridoru
jednoduchého vedení 400 kV (~ 74 m), se zúží na šířku koridoru u dvojitého vedení 400 kV:
· se stožáry typu DUNAJ na ~ 69.4 m v běžné trase; a požadovaná minimální výška fázových
vodičů (ve výšce 1,8 m nad zemí), je - 11,7 m nad terénem;
· se stožáry typu SOUDEK na ~ 58.6 m v běžné trase; a požadovaná minimální výška
fázových vodičů (ve výšce 1,8 m nad zemí), je - 13,1 m nad terénem;
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· při souběhu s vedením V405 (typ MAČKA; a osové vzdálenosti vedení 41,5 m) je
požadovaná minimální výška fázových vodičů (ve výšce 1,8 m nad zemí), - 13,4 m nad
terénem;
· kromě toho je u objektů umístěných v koridoru vedení požadovaná odlišná minimální výška
fázových vodičů – nejvyšší je 24,5 m nad terénem (zděný obytný dům v obci Skalice).
Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální výšky fázových
vodičů nad terénem (především u objektů umístěných v koridoru vedení) lze konstatovat, že tím
budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a realizací záměru
nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika neionizujícím zářením.
Poznámka:
Případná další zdravotní rizika v souvislosti se vznikem mimořádných událostí (nebezpečného
dotyku elektrických zařízení pod napětím, pádu z výšky apod.) touto studii posuzována nebyla.
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4. HLUK
Hlukem se rozumí každý nechtěný nebo obtěžující zvuk, který může mít škodlivé
účinky pro lidské zdraví. Hluk je tedy fyzikální faktor, který může na člověka působit
nepříznivě. Do jisté míry lze považovat hluk za bezprahově působící noxu a pro zdravotní
hodnocení hluku rozlišujeme jeho :
·

hladinu, projevující se jako hlasitost zvuku;

·

frekvenci, projevující se jako výška zvuku;

·

časový průběh hlukové události, její trvání.

Vnímání hluku je subjektivní pocit, který se může lišit s vysokou mírou individuální
variability, nicméně je možné stanovit teoretickou fyzikální míru přípustné hlukové expozice.
Pro působení hluku v subjektivní sféře byly zavedeny pojmy pro charakterizaci účinků na
člověka. Jsou to :
·

rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, duševní prací, řečovou
komunikací apod.);

·

rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající působením hluku a prožívaný negativně
hlukem postiženým člověkem nebo skupinou;

·

hlučnost, což je subjektivní hodnocení pocitu s nepatřičností hluku v konkrétním
prostředí;

·

obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí, případně
skupinových či osobních práv.

Působení hluku se posuzuje většinou z hlediska obtěžování lidí ztížením komunikace
řečí, případně noční hluk jako rušení spánku. Přitom u každého člověka existuje rozdílný
stupeň tolerance k rušivému účinku hluku. V normální populaci je 10 – 20% vysoce citlivých
osob a prakticky stejné procento velmi tolerantních osob. Pro zbývajících 60 – 80% populace
platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Zdravotní rizika z expozice hluku v tomto případě posuzujeme pro dvě odlišné situace.
Je to v prvé řadě posouzení závažnosti hluku spojeného s vlastním provozem přenosové
soustavy. Tento hluk bude dlouhodobě působící a je celodenní a prakticky stejný v denní i
noční době. Pro zdravotní rizika z jeho expozice jsou zde uplatňována přísnější kritéria a to
zejména pro jeho noční působení.
Mimo tuto dlouhodobě působící hlukovou zátěž však bude při realizaci záměru vznikat i
hluková zátěž ze stavební činnosti, která bude s postupující stavbou nabývat proměnných
charakteristik. Její maximální hodnoty budou ohraničeny na dobu vlastní výstavby příslušné
části stavby elektrického vedení. V případě stavební činnosti však jde o hluk časově omezený
pouze na denní dobu, pro nějž v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací, však také existuje příslušné legislativní omezení.
18

Posouzení vlivu na zdraví k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice – Nošovice“
___________________________________________________________________________

4.1

Nepříznivé účinky hluku na zdraví

Za prokázané nepříznivé účinky hluku, jsou v současnosti považována specifická
poškození sluchového aparátu (při ekvivalentní hladině hluku > 70 dB, případně dlouhé době
trvání hlukové zátěže i s nižší intenzitou, majoritně v pracovním prostředí).
Za nespecifické účinky je pak považován vliv hluku při nižších intenzitách, projevující
se rušením spánku s přímým vlivem na kardiovaskulární systém, zhoršení osvojování řeči u dětí
a omezeně kromě vlivu na některé fyziologické funkce, i vliv na mentální zdraví a výkonnost
člověka. Tyto aspekty jsou spojovány s dlouhodobým trváním hlukové zátěže v životním
prostředí exponované osoby. Navíc může působení hluku i v průběhu dne vyvolávat celou řadu
negativních emočních stavů, k nimž patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady,
deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání. Tyto pocity se násobí jsou-li si exponované
osoby vědomy, že hlukové události nejsou schopni předvídat nebo cíleně ovlivnit (expozice
dopravním nebo leteckým hlukem).
Při charakterizaci účinků hluku na zdraví se vychází z prahových hodnot hlukové
zátěže, pro které jsou prokázané nepříznivé zdravotní účinky. Pro denní dobu jsou znázorněny
v níže uvedené tabulce č. 4.1, pro noční dobu jsou v tabulce č. 4.2.
Data vycházejí z výsledků starších epidemiologických studií pro průměrnou českou
populaci. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým účinkům hluku
uvedené výše, je však možné předpokládat manifestaci těchto účinků u cca 10 – 20 % podílu
citlivější části populace i při hladinách hluku o jedno či dvě pásma nižších. Uvedené nepříznivé
účinky hlukové expozice se projevují v případě dlouhodobé stálé expozice.
Tab. č. 4.1 : Prahové hodnoty účinků hluku pro denní dobu (LAeq, 6-22 h) (WHO)
[dB(A)]
Nepříznivý účinek
< 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70+

Sluchové postižení
Zhoršení osvojení řeči a čtení
u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řeči
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
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Tab. č. 4.2 : Prahové hodnoty účinků hluku pro noční dobu (LAeq, 22-6 h) (WHO 2007)
[dB(A)]
Nepříznivý účinek
35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

65+

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

Základním kritériem pro kvantifikaci hluku v životním prostředí je hladina akustického
tlaku. Jeho průměrná hodnota naměřená za definovanou dobu se vyjadřuje jako ekvivalentní
hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]. Legislativně definovaná přípustnost hlukové zátěže je
v ČR určována hygienickými limity uvedenými v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto nařízení stanovuje maximální přípustné
ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu naměřenou nebo vypočtenou pro dobu
osmi souvisejících a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro dobu noční potom pro
jednu nejhlučnější hodinu v období 22 - 06 hodin. Nařízení definuje postup a místo měření jako
chráněné vnitřní prostředí staveb (ChVPS), pro něž je pro hluk pronikající vzduchem zvenčí
stanoven hygienický limit jako součet nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku LAeq = 40
[dB] a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru v denní či noční době. Legislativní
metodika je však založena na měření před fasádou exponovaného objektu, tedy pro chráněné
vnější prostředí. V takto definovaných chráněných venkovních prostorech staveb (dále
CHVePS) je limitní hodnotou nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq = 50 dB. I
tuto limitní hodnotu lze podle platné legislativy korigovat a to jak podle typů chráněného
venkovního prostoru, tak i pro různé druhy hlukové zátěže.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb limit snižuje o 10 dB a nabývá tedy
hodnotu LAeq,N = 40 [dB] s výjimkou hluku z dopravy na železničních drahách, kde se použije
poloviční korekce pouze 5 dB.
Tyto korekce zohledňují zejména způsoby využití posuzovaných budov a technické
možnosti jejich ochrany před hlukem, ale v zásadně to jsou také hodnoty, které by neměly
výrazně poškozovat zdraví exponované populace.
Pro objektivní zhodnocení míry zdravotního poškození však nelze uplatňovat pouze
takto platnou legisaltivou definované limitní hodnoty, ale musíme zjistit skutečnou
expoziční zátěž dotčené skupiny obyvatel a kvantifikovat míru potenciálního zdravotního
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rizika této hlukové expozice. Zejména v případech dlouhodobé hlukové expozice dopravním
hlukem (někdy vyjadřované jako expozice tzv. staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích) se již hodnoty přípustné touto legislativou často nalézají v oblastech, pro něž
jsou známy a předpokládány značné zdravotní vlivy na exponovanou populaci. Pro
kvantitativní posouzení možných zdravpotních účinků hlukové expozice byly odvozeny vztahy
a kritéria, dovolující tuto expozici vyhodnotit vzhledem k počtu exponovaných osob.

4.2

Kritéria pro posouzení zdravotních účinků hluku

Základním kvantitativním kritériem pro hodnocení zdravotních účinků expozice hluku
(využívaným při výpočtech hlukových map podle vyhl. č. 523/2006 Sb.), je hlukový ukazatel
vyjádřený deskriptorem pro den-večer-noc (LDVN), určující celodenní obtěžování hlukem.
Tento deskriptor je definován vztahem:
LDVN = 10 . log 1/24 (12. 10 Ld/10 + 4. 10 (Lv+5)/10 + 8. 10 (Ln+10)/10)
Hlukový ukazatel LDVN je tedy používán pro odhad míry rizika obtěžovaných osob v
exponované populaci při dlouhodobém celodenním působení hluku (takže pro odhad například
rizika ze stavební činnost není příliš vhodný). Riziko obtěžování však považujeme (s určitou
výhradou k silnému obtěžování, které můžeme také kvantifikovat) spíše pouze za snížení
komfortu takto hlukem exponované populace s tím, že definování zdravotního rizika je v tomto
případě velice obtížné kvantifikovat.
Vzhledem k současné praxi v měření hlukových expozic daného dnešními požadavky
NV 272/2011 Sb., se musíme spokojit s charakterizováním zdravotního rizika hlukem
exponovaných obyvatel pomocí hlukového ukazatele pro den-noc LDN (podle AN 15/4 verze
2), který je definován vztahem:
LDN = 10 . log 1/24 (16. 10 Ld/10 + 8. 10 (Ln+10)/10)
Pro výpočet expozice hlukem ze stavební činnosti pak používáme vzorec ve tvaru:
LA(s) = LA(T) + 10 . log (249 + t1)/ t1
Pro dobu trvání hlukové expozice ze stavební činnost t1 a LA(T) je příslušný hygienický
limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A.
Nejvýznamnější pro hodnocení závažnosti možného poškození zdraví je však expozice
nočním hlukem. Ke kvantifikaci této hlukové expozice využíváme hlukový deskriptor LN jež je
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svázán s mírou rizika rušení spánku, které může zapříčiňovat celou řadu specifických
onemocnění, jejichž počátečním spouštěcím mechanismem je stres. Příslušný vzorec pro
výpočet (kvantifikace) hlukové expozice v noci je dán vztahem
LN = LAeq(8h)
kde LAeq(8h) je průměrná hladina akustického tlaku měřená na venkovní fasádě domu v nočních
8mi hodinách hlukové expozice.
Zásadním problémem je ovšem správné určení vztahu dávka (zde hluková expozice) zdravotní účinek. Existují různé principy realizace tohoto vztahu, pro hlukovou expozici
vycházející obvykle ze statistického hodnocení velkých populačních souborů. V ČR jsou
používány vztahy vyhodnocené ze studií evropské populace.
Pro vyjádření míry obtěžování hlukem exponovaných osob ze stacionárního zdroje lze
podle tohoto principu použít údaje pro vztah mezi intenzitou hluku ze stacionárních zdrojů a
dopravy a podílem jimi obtěžovaných osob, které jsou uvedeny v publikaci WHO „Guidelines
for community noise, Ženeva“, 1999, vyjádřené pomocí hlukového deskriptoru Lden
charakterizujícího dlouhodobou celodenní hlukovou zátěž.
Tyto vztahy vychází z původní dánské práce The Genlyd Noise Annoyance Model ,
DELTA (Danish Electronics, Light & Acoustics), v níž byly vztahy mezi dávkou a zdravotní
odpovědí (ve formě obtěžování, ale v tomto případě i rušení spánku) modelovány pomocí
následující logistické funkce

% XA = 100/ 1 + e

-s(L

– f)

den

Koeficienty s a f byly v této práci stanoveny pro různé zdroje hluku (hluk ze silniční,
železniční a letecké dopravy, hluk ze stacionárních zdrojů, noční hluk ).
Pro hluk ze stacionárních zdrojů můžeme pomocí zvolených koeficientů vyjádřit
závislost procenta hlukem obtěžovaných osob v závislosti na hladině komunálního hluku
vyjádřené pomocí měřitelného hlukového deskriptoru Lden . Tyto závislosti pro jeden typ
hlukové expozice (stacionární zdroj) jsou uvedeny na obr.2 . Těmto vztahy je možno
kvantifikovat podíl různým stupněm hlukem obtěžované exponované populace.
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Obr. č. 2 : Vztah mezi intenzitou hluku ze stacionárního zdroje na podílem obtěžovaných
exponovaných osob.
Ostatní provozovny
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kde

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

Podobnými křivkami můžeme vyjádřit také závislost podílu ve spánku rušených hlukem
exponovaných osob na hodnotě nočního hluku.
Pro jejich konstrukci vycházíme
z následujícího vztahu
HSD(%) = 20,8-1,05 . LN+0,01486 . LN2
pro podíl osob s vysoce rušeným spánkem. Stejným principem můžeme odvodit vztah mezi
hlukovou intenzitou nočního hluku a podílem středně nebo lehce ve spánku rušených
exponovaných osob.
S využitím závěrů evropských epidemiologických a experimentálních studií, můžeme
vztah mezi dlouhodobou expozicí nočnímu hluku LN a jeho vlivem na zdraví shrnout
následovně:
Do úrovně 30 dB nejsou obvykle pozorovány žádné účinky na spánek, kromě mírného
nárůstu v četnosti pohybů těla během spánku. Doposud také neexistuje dostatek důkazů, že
biologické účinky pozorované na úrovni pod 40 dB LN jsou zdraví škodlivé. Nicméně na úrovni
nad 40 dB LN jsou již pozorovány nepříznivé zdravotní účinky, jako je individuální pocit
poruch spánku, nespavost, eventuálně spojená s zvýšeným používání léků proti nespavosti a
sedativ.
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Proto hodnota LN 40 dB je považována na nejnižší hodnotu pozorovaného nepříznivého
zdravotního účinku (LOAEL) pro noční hluk. Avšak teprve expozice větší než 55 dB jsou již
spojovány s prokazatelnými kardiovaskulární účinky na zdraví exponované populace. U nich je
navíc velmi pravděpodobné, že jsou již v podstatě nezávislé i na povaze/zdroji hluku.
Je tedy zřejmé, že zdravotní riziko expozice nočním venkovním hlukem LN v
pásmu mezi 40 a 55 dB, záleží na individuálních okolnostech každé takovéto expozice a
teprve hluková expozice nočním hlukem větším než 55 dB způsobuje zdravotní obtíže.

4. 3 Hluk ze stavební činnosti
Pro posuzovaný záměr V 403 Prosenice - Nošovice, přestavba na dvojité vedení 400
kV, byla vypracovaná akustická studie (AKUSTING, spol. s r. o., únor 2014), která obsahuje
výpočty bezpečných pásem odstupu pro vybrané expoziční body, tj. objekty nacházející se
v blízkosti demontážních prací a posléze vztyčovaného stožáru vedení zvn. Výpočty byly
provedeny pomocí programu HLUK+, verze 10.19 profi. Podle dodané výkresové dokumentace
a soupisu objektů v blízkosti vedení byl v prostředí programu HLUK+ vytvořen akustický
model jednotlivých etap demolice a výstavby vedení. Na základě výpočtů byla pro každou
etapu stavby vypočtena tzv. „bezpečná vzdálenost“.
Pro posouzení zdravotních rizik hluku ze stavební činnosti byly do modelového výpočtu
vloženy všechny uvažované zdroje hluku. Výstavbové práce budou dle sdělení objednatele
probíhat v denní době od 7:00 – 21:00 h. Snahou investora je, aby všechna zařízení a stroje
byly maximálně využity a práce tak byly co nejvíce urychleny. Z toho vyplývá, že většina
strojů bude v provozu prakticky nepřetržitě po celých 14 hodnocených souvislých hodin denní
doby tedy že každý zdroj hluku bude v provozu po celou hodnocenou dobu z hlediska jeho
uvažované limitní hodnoty. Teoretické hodnoty hlukové emise pro jednotlivé mechanismy a
vypočtené hodnoty hlukové expozice jsou uvedené v hlukové studii. Provoz stavby v nočních
hodinách se nepředpokládá.
Možná hluková zátěž v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby (při
uvažované konstantní hladině hluku) závisí jen na vzdálenosti od zdroje tohoto hluku. Autoři
hlukové studie definovali a vypočetli takzvanou bezpečnou vzdálenost, tj. vzdálenost, ve které
jsou v bodu ChVePS právě dosaženy hodnoty hlukové expozice 65 dB a tedy expozice
stavebním hlukem v tomto místě vyhovuje ustanovení vyhlášky 272/2011 Sb. o maximální
dovolené hladině hlukové expozice.
Výsledky výpočtů tvz. bezpečných vzdáleností jsou uvedeny níže.
Fáze demontáže
Demontáž stávajících vodičů

bezpečná vzdálenost
12 m
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Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů
Demontáž stávajících základů
Fáze výstavby
Výkopy základů
Betonáž základových patek
Montáž a stavba stožárů
Tažení vodičů
Terénní úpravy

12 m
34m
bezpečná vzdálenost
31 m
9 m
16 m
16 m
22 m

Pro posouzení relevance humánního zdravotního rizika v exponovaném objektu
potřebujeme znát i konkrétní hodnoty hlukové expozice v tom kterém objektu. Zpracovatelem
hlukové studie byl kromě výpočtu „bezpečné vzdálenosti“ k dodržení limitního ukazatele pro
přípustný stavební hluk 65 dB, proveden dodatečný výpočet hlukových pásem pro nejhlučnější
typy prací při bourání a výstavbě stožárů vedení zvn. Výpočty byly provedeny pro tři nejvíce
stavebním hlukem exponované objekty, jejichž expozice by mohla být zdravotně významná.
Jedná se o objekty :
1.
2.
3.

Mořkov čp. 209 – vzdálenost od stávajícího stožáru cca 70 m
Lichnov čp. 276 – vzdálenost od stávajícího stožáru cca 40 m
Skalice čp. 155 – vzdálenost od stávajícího stožáru cca 60 m

Hodnoty výpočtem modelovaných hlukových expozic jsou uvedeny v následující
tabulce č. 4.3. Tyto hodnoty byly vypočteny pro rozhodující hlukové expozice z činností při
demolici stávajícího a stavění nového vedení
Tab. č. 4.3 : Modelované hodnoty LAeq,T (dB) pro hlukově nejvýznamnější fáze
demontáže a výstavby vedení
RB
č.

lokalita*

demontáž
stávajících
základů

výkopy základů
a betonáž patek
pro nové vedení

průměrná
expoziční
hodnota**

L Aq,T (dB)

*
**

1

Mořkov čp. 209

59,7

52,9

57,1

2

Lichnov čp. 276

62,7

58,0

59,9

3

Skalice čp. 155

61,4

54,0

58,8

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

Charakteristická hluková zátěž ze stavební činnosti (demolice základů stávajícího vedení zvn
je uvedena na následujícím obrázku č,.2.
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Obr. 2: Hladiny akustického tlaku A v lokalitě objektu Mořkov čp. 209 – demontáž základů

Investorem předpokládané doby stavebních a montážních prací jsou definovány
v zadávací dokumentaci a tvoří pro demolici jednoho stožáru max 3 dny a pro výstavbu 5
dnů s následnými cca 3-4 dny tažení nových vodičů mezi kotevními stožáry a následnými
terénními úpravami. Celkem tedy můžeme odhadnout tyto aktivity v délce kolem 10ti dnů u
každého stožáru vedení zvn. Pochopitelně s nestejnou hladinou hluku v tomto prostoru.
Shrneme-li předchozí, lze konstatovat, že žádný z exponovaných objektů neleží blíže
než je vypočtená bezpečná vzdálenost pro tyto aktivity. Pro obytnou zástavbu podél trasy
nadzemního vedení není tedy současně platný hygienický limit pro stavební činnost
překračován.
Skutečná hladina hlukové expozice pro hlukově nejvýznamnější fáze demontáže
stávajícího a výstavby nového vedení dosahuje pro krátkou dobu několika dnů u nejvíce
exponovaných objektů (viz tab. 4.3) hodnot překračujících 55 dB, v případě objektů Lichnov
276 a Skalice 155 (jako objektu na alternativní trase vedení ) hodnot překračujících hranici 60
dB. Doba překročení této hranice je ovšem velice krátká (1-3 dny v uvažované denní pracovní
době 7,00-21.00 hod).
Toto překročení již může být spojováno se zhoršenou komunikací řeči, mírným a pro
citlivou populaci silným obtěžováním. Je proto doporučitelné ( i přes relativní krátkou dobu
této expozice) předejít těmto pocitům dotčených obyvatel vhodnou informací před vlastním
zahájením těchto prací v dané lokalitě.
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4.4

Odhad hladiny hluku u nadzemního vedení zvn

Vlastní přenos elektrické energie nadzemním vedením není primárně zdrojem hluku ani
vibrací. Nicméně nadzemní vedení mohou být vystavena proudění vzduchu, a tak mohou
generovat hluk aerodynamického charakteru, jehož intenzita však není příliš významná (zvláště
vzhledem k umístění vedení převážně mimo obydlenou zástavbu). Dalším doprovodným jevem
při provozu nadzemních vedení je hluk koróny a sršení (stav pozorovatelný jen za extrémních
klimatických podmínek).
Autory hlukové studie bylo provedeno podrobné a pro hodnocení potenciálního
zdravotního rizika velice významné měření současného stavu ve všech šesti potenciálně
nejvíce hlukem exponovaných lokalitách. Ve dvou lokalitách (Skalice a Lichnov) je variantně
navržena změna stávající trasy vedení – tyto změny jsou zahrnuty v modelaci výhledového
stavu.
Vstupní parametry pro hlukové výpočty vycházejí z výsledků měření uvedených Příloze
č. 1 hlukové studie a z již zpracovaných hlukových studií, kdy byl měřen hluk ve vybraných
lokalitách stávajících vedení zvn 400 kV , vvn 220 kV a 110 kV za extrémních klimatických
podmínek. Z podkladů, které má společnost Akusting, s.r.o., k dispozici, byly pro modelové
výpočty použity nejméně příznivé výsledky měření hluku, kdy bylo možné jednoznačně určit
hlukové emise daného zdroje, tj. sršení na stožárech a koróna na vedení. Zdvojení vedení se ve
výpočtech projevuje zdvojnásobením akustického výkonu zdroje (jak sršení na stožáru, tak
koróny) odpovídající nejhorší zjištěné hlukové situaci na jednoduchém vedení.
Výsledky měření současného stavu, respektive pozadí okolí vedení zvn a modelové
výpočty hlukové zátěže ve vybraných lokalitách jsou uvedeny v tabulce č.4.4.
Tab. č. 4.4 : Vypočtené a naměřené hodnoty LAeq,T (dB) pro hlukově nejvýznamněji
exponované objekty
současný
nové
výška
stávající
stav/
vedení
Objekt
RB *
stav
Obec
Lokalita/RB
pozadí
zvn
č.
(m)
LAeq,T (dB)
1

Hodslavice

obytný dům č.p. 36

1,5

27,8

18,0

21,0

6

Mořkov

obytný dům č.p. 209

3,0

32,0

25,0

29,0

7

Mořkov

obytný dům č.p. 437

3,0

37,2

21,0

24,0

8

Mořkov

obytný dům č.p. 375

3,0

33,4

23,1

26,1

11

Mořkov

zděná budova čp. 58

3,0

27,7

18,5

21,6

11a

Mořkov

zděná budova čp. 58

6,0

-

20,5

23,5

20

Lichnov u N.J.

zděný domek, č.p.
276

3,0

31,0

30,1

33,1

27

Posouzení vlivu na zdraví k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice – Nošovice“
___________________________________________________________________________
20a

Lichnov u N.J.

zděný domek, č.p.
276

6,0

-

31,0

34,0

21

Lichnov u N.J.

dřevěná roubenka,
č.p. 56

3,0

32,0

19,7

22,7

22

Lichnov u N.J.

obytný dům č.p. 218

1,5

27,9

24,7

27,7

22a

Lichnov u N.J.

obytný objekt č.p.
218

1,5

-

-

26,7

25

Tichá

obytný objekt čp. 5

3,0

-

21,4

24,4

27

Tichá

obytný dům čp. 96

3,0

32,3/39,0

22,5

25,5

28

Tichá

obytný objekt če. 12

3,0

23,2

26,2

30

Tichá

obytný dům č. 310

3,0

20,2

23,2

42

Hodoňovice

obytný dům, čp. 146

3,0

NS

22,6

25,6

48

Skalice

obytný dům čp. 155

1,5

29,7

16,9

19,9

48a

Skalice

obytný dům čp. 155

1,5

29,7

16,9

18,7

51

Janovice

obytný dům čp. 86

3,0

NS

NS

28,9

*

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

4.4.1. Podrobný situační popis hlukové expozice ve vybraných lokalitách
RB 1 lokalita Hodslavice
V obci Hodslavice se nachází v blízkosti vedení 2 objekty – obytný dům čp. 168 a čp. 36. Oba
objekty jsou ve vzdálenosti cca 18 m od osy vedení prakticky vedle sebe. Měření bylo
realizováno na východní fasádě obytné části objektu čp. 168 směrem k vedení. (Objekt č.p. 168
byl vybrán jako vhodnější vzhledem k větší vzdálenosti od silnice I/57, tedy s nižším vlivem
hluku na této komunikaci). Hluk pozadí v této lokalitě významně převyšuje (D > 6 dB
vypočítaný hluk stávajícího i nového vedení zvn).

RB 6, 7, 8, 11 lokality v obci Mořkov
V obci Mořkov se nachází v blízkosti vedení 6 objektů. Podle katastru nemovitostí jsou však
některé objekty jako trvale neobývané. Měření bylo provedeno u obytných objektů čp. 209,
č.p. 375 a v prostoru pily kdy byl RB situován do blízkosti sousedního objektu čp. 58
(zemědělská stavba).
Obytný objekt č.p. 375 je umístěn při hlavní silnici II/483, ve vzdálenosti cca 13 m od vedení.
Ve vzdálenosti cca 10 m od tohoto objektu protéká lokalitou potok a ve vzdálenosti 30 m řeka
Jičínka. Na tomto RB tak jednoznačně převládal hluk průtoku vody nad hlukem vedení.
Naměřené hodnoty jsou silně ovlivněny neodrušitelným hlukem pozadí.
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Objekt č.p. 209, se nachází cca 13 m od vedení. V blízkosti tohoto RB se nachází stožár zvn
(cca ve vzdálenosti 50 m).
Vzhledem k výraznému sršení na stožáru bylo zvoleno kontrolní místo měření místo u objektu
437 na příjezdové cestě k objektu č.p. 720 ve vzdál. cca 25 m od stožáru. Jednalo se o parcelu
vedenou v katastru nemovitosti jako zahrada – nejedná se tedy o CHVePS, ale situace dobře
dokresluje hlukovou expozici v důsledku sršení koróny.
RB 20, 21, 22 lokality v obci Lichnov u N.J.
V lokalitě obce Lichnov se nachází v blízkosti vedení 3 obytné objekty. čp. 218, čp. 56 a čp.
276. Objekt č.p. 218 je soubor hospodářských a obytných budov na samotě umístěný cca 13 m
od vedení a cca 50 m od silnice č. II/483. Objekt čp. 56 je dřevěná roubenka situovaná u místní
komunikace a vzdálená od vedení cca 29 m. Ve vzdálenosti cca 20 m od objektu protéká
Lichnovský potok – hluk potoka měl výrazný vliv na hlukovou expozici. Objekt čp. 276 se
nachází přímo pod vedením

RB 25, 27, 28, 30 lokality v obci Tichá
V lokalitě obce Tichá se nachází 5 exponovaných objektů – 2 objekty jsou neobytné (pekárna a
pálenice). Měření proběhlo u obytných objektů ev.č. 12, č.p. 310 a č.p. 96. U objektů č.p. 310 a
ev.č. 12 byl zvolen jeden společný měřicí bod na hranici pozemku RD s č.ev. 12 místa nejblíže
ose vedení a je prakticky mezi oběma objekty.
Ve vzdálenosti cca 10 m od měřicího bodu ob.dům Tichá 12 protéká lokalitou řeka Tichávka.
Na tomto měřicím místě tak jednoznačně převládal hluk splavu na řece nad hlukem vedení –
naměřené hodnoty jsou silně ovlivněny neodrušitelným hlukem pozadí.

RB 42 lokalita Hodoňovice
V lokalitě Hodoňovice, ve které se nachází v blízkosti vedení 3 objekty je pouze RD čp. 146
objekt k bydlení. Zde nebylo aktuální měření hlukové zátěže provedeno z důvodu
dominantního hluku z dopravy po blízké státní silnici I/56, který je v lokalitě zcela převažující
nad hlukem vedení zvn. které se nachází ve vzdálenosti cca 170 m od posuzovaného objektu.
Kromě toho teče v údolí řeka Ostravice a za ní je vedena železniční trať, což s sebou nese další
hlukovou zátěž lokality.

RB 48 lokalita Skalice
V lokalitě se nachází soubor obytných a hospodářských budov přímo pod trasou vedení Měření
současného stavu bylo realizováno u samoty, obytného domu čp. 155, která je mimo dosah
hluku z jakékoli dopravy. Hluk vedení zde byl díky velmi nízkému hluku pozadí sluchem
rozpoznatelný, avšak naměřená hodnota hluku pozadí v lokalitě (500 m od vedení je 28 dB) se
prakticky neliší od hluku u RB 29,7 dB) a je velmi nízká.
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Závěry hodnocení hlukové expozice
1. Vzhledem k tomu, že v převažujícím počtu referenčních bodů, a tedy i lokalit, je
významným, často určujícím dějem, hluk pozadí, je i pro výpočet zdravotního rizika
v těchto referenčních bodech rozhodující tato hodnoty hlukového deskriptoru
charakterizujícího hluk pozadí v lokalitě.
2. Rozdíl ve hlukových expozicích mezi denní a noční dobou, až na nečetné výjimky dané
náhlou změnou klimatických podmínek (teplota , vlhkost vzduchu) velice nízký. Je to
dáno povahou stálosti hlukové expozice tohoto hlukového zdroje (obvykle je rozdíl
menší než 2 dB, což je také akceptovatelná mez nejistoty hlukového měření) a je tedy
přípustné považovat vypočtené hlukové hodnoty za hodnoty celodenní. Tento
předpoklad je akceptován i v této studii hodnocení zdravotních rizik.
3. Pro celou řadu RB platí, že rozdíl mezi hodnotou hlukového deskriptoru LAeq pro
nynější stav a skutečnost po realizaci se pohybuje v hodnotách do 3 dB, což je
hodnota, při které lidské ucho jen velmi obtížně rozeznává dva rozdílně hlukové zdroje.
4. Autory hlukové studie nebyla ve zdroji hluku z vedení zvn prokázána tónová složka
hluku v žádném z provedených měření. Hodnocení zdravotních rizik tedy k této
eventualitě nepřihlíží.
Jak je patrné z tabulky č. 4.4. a hodnot ekvivalentních hladin hluku u výpočtových bodů,
budou po realizaci záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice – Nošovice všechny
hygienické limity hluku s vysokou rezervou dodrženy a to ve všech nejbližších místech
chráněného venkovního prostoru staveb (CHVePS).
Jak již bylo dříve uvedeno, v hlukové studii bylo podrobeno modelování sedm lokalit
s celkovým počtem 15 referenčních bodů, přičemž jde prakticky ve všech případech o obývané
objekty nalézající se nejblíže trase vedení zvn. Jejich lokalizace je uvedena v tab.č.4.4 vždy
spolu s nejvyšší modelovanou hodnotou hlukové expozice vyjádřenou deskriptorem LAeq. Pro
potřeby hodnocení zdravotních rizik budeme tuto hodnotu tedy považovat za hodnotu platnou
pro celodenní hlukovou expozici LAeq,24h .
Hodnotami hluku překračujícími LAeq,24h = 30 dB budou exponováni obyvatelé pouze
v lokalitě Lichnov u Nového Jičína, kde jde o obytný objekt čp. 276, který je z hlediska
hlukového zatížení nejohroženější (vedení prochází přímo nad objektem, nejbližší stožár je
vzdálen pouze cca 45 m). Pro tuto lokalitu/RB byla vypočtena budoucí hluková expozice
v hodnotě 34 dB. I tato hodnota je však vyšší než je současný stav měřeného pozadí a
modelovaný současný stav pouze o 3 dB. Situace je patrná z obr. 3.

30

Posouzení vlivu na zdraví k záměru „Zdvojení stávajícího vedení V 403 Prosenice – Nošovice“
___________________________________________________________________________
Obr. 3:

Mapa hladin akustického tlaku A ve výšce 6 m nad terénem, lokalita Lichnov
čp. 276, výhledový stav – zdvojené vedení zvn V 403

I přes to, že modelované hodnoty splňují požadavky platného hygienického limitu
pro hlukovou expozici daného Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., vyhodnotíme v další kapitole
míru případného obtěžování či rušení spánku touto, hygienické limity splňující, hlukovou
expozicí.

4.5. Charakteristika účinků hluku výstavby a provozu dvojitého vedení
400kV
Ze závěrů akustické studie vyplývá, že lze očekávat, že hladina hluku při provozu
nadzemního dvojitého vedení 400 kV podél posuzované trasy v chráněném venkovním prostoru
staveb nebude až na výjimky rozlišitelná od hlukového pozadí. Tento stav bude reálný
zejména v denní době.
Vnímatelným však bude hluk vznikající při stavební činnosti (dopravní mechanizmy a
stavební stroje při demolici a výstavbě nadzemního vedení), Tato činnost však bude jen
krátkodobá a pouze v průběhu dne (nebude tedy způsobovat žádné rušení spánku).
V této kapitole provedeme kvantifikaci případných zdravotních rizik obou hlukových
expozic. Pro denní dobu je to odhad podílu hlukem obtěžovaných osob vlivem hlukové
expozice stavebním hlukem, přičemž z posouzení naměřených hodnot denního hluku
předpokládáme, že výraznější složkou denního hluku je v těchto lokalitách hluk přírodního
nebo antropogenního pozadí. Pro noční expozici můžeme kvantifikovat podíl ve spánku
rušených osob vlivem provozu soustavy zvn.
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4.5.1. Odhad obtěžovaných osob po dobu demontáže a výstavby vedení
Nejdříve provedeme odhad potenciálně stavebním hlukem exponovaných objektů, což
podle výsledků hlukové studie jsou některé objekty ve třech obcích, uvedených v tab. 4.5. To
jsou také části obcí nalézající se nejblíže trasy zvn.
Tab. č. 4.5 : Odhad podílu silně a lehce hlukem obtěžovaných osob v období demontáže
stávajícího a výstavby nového vedení zvn

RB
č.

lokalita*

LD (dB)**

HA
%

LA
%

počet dalších
objektů
s LAeq >
50dB***
3
2
3

1
Mořkov čp. 209
57,1
4,3
23,5
2
Lichnov čp. 276
59,9
6,0
30,3
3
Skalice čp. 155
58,8
5,2
27,4
* vždy nejvíce exponovaný objekt v dané lokalitě
** průměrná denní hluková expozice po dobu demontáže vedení a výstavby nového
vedení
*** odhad počtů exponovaných objektů v lokalitách s LAeq(14h) > 50 dB. Pro tyto
hodnoty LAeq platí %LA = 20%, % HA < 5%

V tabulce č. 4.5 jsou vypočteny průměrné hlukové expozice LD pomocí vztahu
uvedeného v kapitole 4.2 této studie a s použitím hodnot vypočítaných pro nejvíce exponovaný
objekt definovaný v hlukové studii pro expozici stavebního hluku s použitím průměrných
expozičních údajů uvedených v tab.č.4.3. Ve sloupcích %HA a %LA je potom vyjádřen podíl
silně, respektive slabě hlukem obtěžovaných osob příslušných k tomuto nejvíce exponovanému
objektu. V posledním sloupci tabulky je pak uveden odhad počtu dalších objektů v dané
lokalitě, jejichž denní expozice stavebním hlukem by mohla být vyšší než 50 dB, čemuž
odpovídá podíl 20% lehce stavebním hlukem obtěžovaných osob a méně než 5% těžce hlukem
obtěžovaných osob.
Situace je z pohledu expozice podobná ve všech třech nejvíce exponovaných objektech
v těchto lokalitách, ve kterých je cca 25 – 30 % lehce a kolem 5% těžce hlukem obtěžovaných
osob. V těchto stavebně exponovaných lokalitách jsou hlukem LD > 50 dB exponováni i
obyvatelé v dalších 2-3 obývaných domcích/objektech. V dalších lokalitách nejsou stavby
umístěny v takové vzdálenosti od polohy příslušného stožáru, která by indikovala potenciální
riziko hlukové expozice stavebním hlukem.
Budeme-li předpokládat, že v každém exponovaném objektu trvale žijí 2-4 lidé,
můžeme dovodit, že v celém rozsahu stavby bude exponováno stavebním hlukem o intenzitě
nejméně 50 dB nejvýše 11 objektů, což může reprezentovat přibližně 20 – 40 osob.
Vzhledem k tomu, že hluková expozice může generovat ve většině exponovaných
lokalitách až třetinu lehce hlukem obtěžovaných osob, je vhodné jako závěr tohoto hodnocení
zdravotního rizika po čas rekonstrukce vedení (tj, demontáž současného a výstavba nového
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vedení zvn) doporučit předběžné projednání rozsahu nezbytných prací a závazných termínů
s dotčenými obyvateli a představiteli nejméně těchto tří obcí.
Lze však konstatovat, že podmínky pro ochranu veřejného zdraví u dotčených
obyvatel a jejich ochrana před hlukovou expozicí ze stavební činnosti, bude vzhledem
k dostatečné vzdálenosti od pracovních míst a relativně krátké době trvání těchto prací
zajištěna.

4.5.2. Odhad obtěžovaných, případně rušených osob provozem vedení zvn
Hluková studie se velmi podrobně zabývala také hlukovou expozicí v plánované trase
zvn. Měření současného stavu jako podklad pro modelování budoucího stavu proběhlo dne 19.
listopadu 2013. Výsledky výpočtů nočního hluku jsou uvedeny v hlukové studii a zde v tabulce
č. 4.4.
Z analogie předchozích měření na podobných trasách vedení zvn a z povahy tohoto typu
hluku lze dovodit, že hladiny akustického tlaku LAeq,T vyvolané provozem nového zdvojeného
vedení V403 jsou totožné pro denní i pro noční dobu. Výpočty hlukové studie pak dokladují, že
ani za extrémních klimatických podmínek není v žádném místě překročena hygienická hranice
40 dB pro noční období (viz též tab. 4.4). Vzhledem k tomu, že hluková expozice z provozu
předmětného zvn je po celých 24 hodin stejná, budeme ji pro účely hodnocení zdravotních rizik
považovat za konstantní po celých 24 hodin.
Výpočtem lze kvantifikovat podíl exponovaných osob obtěžovaných denním hlukem a
podíl osob rušených hlukem nočním. V obou případech vycházíme ze vztahu pro podíl těchto
osob vyjádřený v procentech pomocí vztahů z kap. 4.2. Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tab.
č.4.6.
Tab. č. 4.6 : Odhad podílu lehce hlukem obtěžovaných a rušených osob z provozu nového
vedení zvn
RB
LAeq,T *
LAeq,T **
LDN
LA
LSD
lokalita
č.
[dB]
[dB]
[dB]
%
%
27,8
21,0
27,0
1,5
1
Hodslavice, čp.36
6

Mořkov, čp.58

32,0

29,0

35,0

3,1

7

Mořkov, čp.209

37,2

24,0

30,0

1,9

8

Mořkov, čp.375

33,4

26,1

32,0

2,3

+

29,5

1,9

11

Mořkov, čp.437

27,7

23,5

20

Lichnov u N.J. čp.276

31,0

34,0+

40,0

4,9

21

Lichnov u N.J.,čp.56

32,0

22,7

28,7

1,7

22

Lichnov u N.J., čp.218

27,9

27,7

33,7

2,7

25

Tichá, čp.5

-

24,4

30,4

2,0

27

Tichá, čp.96

32,3

25,5

31,5

2,2

výpočet
SD je
možný
pouze pro
LN > 40
dB
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*
**
+
++

28

Tichá, čp.12

-

26,2

32,5

2,4

30

Tichá, čp.310

-

23,2

29,4

1,8

42

Hodoňovice, čp.146

-

25,6

31,6

2,2

48

Skalice, čp.155

29,7

19,9++

25,9

1,3

51

Janovice, čp.86

-

28,9++

34,9

3,1

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

Vypočtené teoretické hodnoty celodenního hluku uvedené ve sloupci LDN naznačují, že
ve většině hlukem exponovaných referenčních bodech je hodnota nyní naměřeného pozadí
vyšší nebo nejvýše rovna vypočtené hlukové expozici z hlukové studie. Pouze v lokalitách 6Mořkov,č.p. 58, 20-Lichnov u N.J., č.p. 276 a v případě realizace jedné alternativ vedení trasy
přes RB 51-Janovice, č.p.86, jsou hodnoty teoretické celodenní expozice vyšší o 3 a více dB.
Je známo, že rozdíl dvou hlukových dějů větší než 3 dB dovoluje kvalitativně tyto hluky
rozlišit jako postřehnutelný rozdíl a lidské ucho může být schopno tyto hluky identifikovat
odděleně. Je tedy zřejmé, že hlukem určujícím dějem a tak i vnímaný exponovanou osobou ve
většině exponovaných lokalit je a i nadále bude hluk pozadí a to ať již hluk přírodní (řeka, les),
tak antropogenní (blízká komunikace). I tak však můžeme kvantitativně vyjádřit podíl
(procento) populace, které bude hlukem v zájmových lokalitách obtěžováno (celodenní hluk),
či rušeno (noční hluk).
Hodnoty uvedené v předposledním sloupci tabulky 4.6 naznačují, že lehké obtěžování
denním hlukem (LA) z provozu vedení zvn bude ve všech referenčních bodech málo
významné, protože nedosahuje ani pěti procent exponované populace, což je hodnota
akceptovatelná a pouze v lokalitách 6, 20 a 51 může být hluk vedení sluchem postižitelný
(odstup hluku pozadí a hluku veden zvn >3 dB) .I v těchto lokalitách však bude takto lehce
obtěžováno méně než 5% exponovaných obyvatel, což znamená prakticky zanedbatelný podíl
populace v okolí trasy vedení zvn.
Rušení spánku hlukem, jak silné (HSD) tak slabé (LSD), nelze prakticky vůbec
kvantifikovat, protože reálná čísla pro rušení spánku lze vyhodnotit pouze pro expozici nočním
hlukem LN > 40 dB. Pouze pro RB 20, Lichnov 276, kde ve výši 6m je hodnota LDN 40 dB je
hodnotou dostatečně překračující hodnotu hlukového pozadí (rozdíl 9 dB), lze přibližně
odhadnout na méně než 3% lehce spánek rušených osob. Vzhledem k tomu, že jde i v tomto
případě pouze o jeden objekt na celé trase vedení zvn, je možno konstatovat, že i rušení spánku
provozem zvn je bude v celé délce trasy téměř nezjistitelné, tedy prakticky zanedbatelné.
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5.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Základním předpokladem pro realizaci záměru „Zdvojení stávajícího vedení V403
Prosenice - Nošovice“; zvýšení přenosové schopnosti přestavbou na dvojité vedení 400 kV, je
dodržení platných hygienických limitů, které v tomto případě poměrně dobře určují i parametry
zdravotní nerizikovosti. Jedná se zde o standardní liniovou stavbu technické infrastruktury
pro přenos elektrické energie, jejíž vyvolaná případná zdravotní rizika by měla být při
dodržení daných podmínek zanedbatelná (nevýznamná).
K zajištění dostatečné ochrany před neionizujícím zářením u nadzemního dvojitého
vedení V403/803 (2 x 400 kV) vystačí dodržení odstupové vzdálenosti pro místa možného
trvalého pobytu osob, čili dodržení ochranných pásem (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů).
U posuzovaného záměru dochází k možnému trvalému pobytu osob v koridoru vedení
pouze v několika málo místech uvedených v tabulce č. 3.4. Celkově se jedná o možný pobyt
několika desítek osob v pásmu vlivu EM pole (podle normy ČSN 33 2040), ale ani zde přitom
nejde o překročení hygienického limitu (NPH expozice osob podle NV č. 1/2008 Sb.), protože
se zde správně navrhuje odpovídající navýšení minimální výšky vedení nad terénem.
Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální výšky fázových
vodičů nad terénem lze konstatovat, že budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu
veřejného zdraví a realizací záměru a nedojde u obou variant trasy k žádnému navýšení
zdravotního rizika neionizujícím zářením.
Případná další zdravotní rizika v souvislosti se vznikem mimořádných událostí
(nebezpečného dotyku elektrických zařízení pod napětím, pádu z výšky apod.) touto studii
posuzována nebyla.
Dále můžeme konstatovat, že vliv hluku na veřejné zdraví, související se stavební
realizací posuzovaného záměru i pozdějším provozem vedení zvn nebude významný, leč pro
obyvatele několika objektů ležících v bezprostřední blízkosti trasy (cca 10 objektů) může být
stavební činnost obtěžující. V případě dodržení deklarovaných parametrů by však ani tato
okolnost neměla být příčinou zvýšení zdravotního rizika obyvatel v dotčené zástavbě a tato
hluková expozice bude jen málo významná.
Hodnoty obtěžování denním hlukem (HA) z provozu vedení zvn jsou ve všech
referenčních bodech prakticky zanedbatelné, protože nedosahují ani jednoho procenta
exponované populace. Pocit lehkého obtěžování celodenním hlukem může nastávat pouze u
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zanedbatelného podílu exponované populace, jejíž podíl nepřesáhne nikde 5%, což je hodnota
akceptovatelná a navíc pouze v lokalitách 6, 20 a 51 to bude identifikovatelný vliv hluku z trasy
zvn. I v těchto lokalitách však bude takto lehce obtěžováno méně než 5% exponovaných
obyvatel, což znamená prakticky zanedbatelný podíl populace v okolí trasy vedení zvn.
V trase vedení zvn Prosenice-Nošovice je ve dvou lokalitách plánována trasa ve
variantním řešení. Jsou to lokality Lichnov a Skalice. V lokalitě Lichnov je v obou případech
hlukem exponována stavba čp. 218. Změna trasy v tomto případě je ovšem z hlediska změny
hlukového příspěvku nepatrná. Hluková expozice na fasádě exponovaného objektu se při
posuzování alternativní trasy sníží o cca 1,0 dB, což nejen že není sluchem postižitelné, ale
neznamená to ani měřitelný nárůst podílu hlukem obtěžovaných osob.
Poněkud jiná je situace v lokalitě Janovice-Skalice, kde v alternativním řešení dojde
k poklesu hlinkové expozice na objektu Skalice 155 o cca 1,2 dB což by znamenalo snížení
podílu lehce obtěžovaných osob po 1% a naopak pro objekt Janovice čp. 86 to bude znamenat
nárůst cca 3% lehce a < 1% těžce hlukem obtěžovaných osob v tomto objektu. Současně je
zřejmé, že rozdíl hlukové intenzity pozadí a nového hluku pocházejícího z provozu zvn bude
cca 5 dB, což je lidským sluchem postižitelné. Dá se tedy předpokládat, že obyvatelé v této
lokalitě budou hluk pocházející z trasy zvn vnímat, nicméně míra obtěžování je i v této lokalitě
akceptovatelná.
Zdravotní rizika z hluku tedy jak ve stavební části, tak i za pozdějšího provozu
nejsou významná a realizaci záměru lze proto považovat za akceptovatelnou.
Doporučení:
Překročení hranice 50 dB při výstavbě již může být spojováno se zhoršenou komunikací řeči,
mírným a pro citlivou populaci i obtěžováním. Je proto doporučitelné ( i přes relativní
krátkou dobu této expozice) předejít těmto pocitům dotčených obyvatel vhodnou informací
před vlastním zahájením těchto prací v dané lokalitě.
Pro hodnocení determinanty zdravotních rizik expozice neionizujícím zářením a hlukem
determinanty můžeme konstatovat, že mohou obecně působit na zdraví obyvatel přímo i
nepřímo (m.j. obavami nepoučených osob nebo emočním stresem). Problémy spojené
s determinanty, lze řešit převážně před (preventivně - odborným poučením dotčených obyvatel
o riziku neionizujícího záření) nebo v průběhu realizace záměru (hluk ze stavební činnosti
informací dotčených obyvatel o datu a trvání události).
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Tab. č. 5.1 : Determinanty elektrizační soustavy - nadzemní vedení V 403/803 (2 x 400 kV)

Determinanty

Zdravotní rizika

NEIONIZUJÍCÍ
ZÁŘENÍ

nevýznamné

HLUK

nevýznamné

a) při provozu
nadzemního vedení
HLUK
b) ze stavební
činnosti

málo významné

Působení

Doporučení

-

přímé;

- dodržení ochranného pásma;

-

nepřímé

-

přímé;

-

nejsou potřeba;

-

nepřímé

-

nejsou potřeba

-

přímé;

-

nepřímé

- odpovídající přizpůsobení
výšky stožáru;

- informace dotčených skupin
obyvatel;
- dodržet „noční klid“;
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6. NEJISTOTY HODNOCENÍ
V rámci objektivity hodnocení zdravotních rizik je nezbytné vyjádřit nejistoty
vztahující se k jednotlivým bodům hodnocení. Postup hodnocení rizik představuje vždy jistá
zjednodušení, která se promítají jak do výběru sledovaných škodlivin, do odhadu a modelování
jejich expozice, tak i do snahy co nejvěrohodněji definovat jejich vztah dávky a účinku.
Z tohoto důvodu je nutné chápat výsledné riziko jen jako nejpravděpodobnější odhad
skutečné situace.
Vztah dávka-účinek
Vztah dávka-účinek pro hlukovou expozici je obecně udáván v mezích 5ti decibelové
škály a tudíž přepočet na aktuální hlukovou expozici je zatížen dosti značnou chybou. Hodnoty
vztahu dávky a účinku jsou počítány s využitím statistických funkcí, které byly odvozeny na
základě šetření velkého počtu evropských obyvatel. Jsou to tudíž průměrné hodnoty vztahu
hlukové expozice a jejího účinku, které nemusí přesně odpovídat reakcím expozicí dotčených
obyvatel hodnocených lokalit.
Biologické účinky neionizujícího záření závisí nejen na energetické úrovni a charakteru
EM pole uvnitř organismu, ale také na biologických vlastnostech (absorpci) ozařovaného
organismu (hlava, končetiny). Zjišťování těchto vnitřních parametrů bývá v praxi dosti obtížné
a výpočty jsou nahrazovány modely, které jsou platné pro „standardní lidské tělo“. To může být
značně odlišné od posuzované skutečnosti, proto jsou hodnoty limitů korigovány
bezpečnostními koeficienty.
Expozice
Skutečná hluková expozice je poplatná dosažené přesnosti modelového výpočtu hladin
akustického tlaku, jenž se pohybuje v mezích cca ± 2 dB. Navíc je výpočet ekvivalentních
hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb provedený v počítačovém
programu Hluk+ odstupňován ve škále 5 dB a je navíc matematickým modelem, který se od
skutečnosti může lišit.
Nejistoty vyplývající z neznalosti komplexního projevu hlukového pozadí v dané
lokalitě dále pochází z principu krátkodobého měření hluku v lokalitě a z toho vyplývajícího
méně přesného odhadu tohoto hluku v této studii zdravotních rizik. Tento postup může vést
k určitému nadhodnocení rizika hlukové zátěže.
Z dostupných vstupních údajů hlukové studie nebylo možné vyhodnotit míru obtěžování
obyvatel pomocí hlukového ukazatele pro den – večer – noc. Pro tuto kvantifikaci zdravotního
rizika jsme tedy museli použít přepočet na hlukový ukazatel pouze pro den – noc, navíc pro
denní hluk pouze s předpokladem shodnosti nočního a denního hluku pocházejícího z provozu
vedení zvn. Hodnocení odstupu nočního hluku pozadí od modelem stanovených hodnot
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ukazatele LAq,T bylo provedeno pouze na základě předpokladu stejných hodnot pro hluk
přírodního i antropogenního pozadí, což platí pouze pro pozadí přírodní a tedy ty lokality, kde
je dominantním hlukem je hluk antropogenní jsou nadhodnoceny. Skutečná expozice osob
bude ještě nižší, než počítá model pro toto venkovní prostředí.
Vztah dávka-účinek pro expozici EM polem se vyznačuje tím, že pro indukovanou
proudovou hustotu a měrný absorbovaný výkon existuje práh (odpovídající přirozené odolnosti
člověka), pod nímž se nepříznivé působení na zdraví již neprojevuje. Na tomto principu jsou
také stanoveny referenční hodnoty, které mohou být poněkud odlišné od reálné hodnoty platné
pro danou osobu.
Model výpočtu předpokládané zátěže EM polem uvažuje s nejvyšším možným
proudovým zatížením přenosové soustavy a nejnepříznivějším nastavením fázových vodičů.
Reálná expozice osob EM poli tak bude vždy nižší, než počítá model.
Kvantifikace a hodnocení zdravotního rizika
Kvantifikace hlukové expozice byla cíleně prováděna pro nejvíce exponované objekty
s vědomím, že v ostatních posuzovaných částech dotčené lokality bude akustická situace
příznivější. Popisované vztahy mezi možnou hlukovou expozicí a její účinkem zejména
v pocitech obtěžování nelze vzhledem k výrazné individuální variabilitě vnímání hlukové
zátěže považovat za absolutně platné. Vždy existuje 10 – 20 % populace, která je výrazně na
hluk citlivá a na druhém pólu pak obdobná část exponované populace, která projevuje vůči této
expozici zvýšenou toleranci.
K zajištění ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření plně postačuje
dodržení odstupové vzdálenosti daného nadzemního vedení zvn od místa možného pobytu
osob. Požadovaná dostatečná vzdálenost nadzemního vedení zvn je potom zajištěna
ochranným pásmem (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K
případnému pobytu osob přímo v prostoru ochranného pásma lze konstatovat, že standardní
stavby nadzemních vedení pro přenos elektrické energie jsou řešeny tak, aby minimální výška
fázových vodičů nadzemního vedení nad terénem splňovala podmínku pro dodržení NPH
expozice osob neionizujícím zářením (podle NV č.1/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v
jakémkoli místě možného pobytu ostatních osob.
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