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Úvod 

Všeobecné údaje 

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace) 

VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE ČR/RAKOUSKO 
je vypracována ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon). 

Obsah a rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona. Cílem dokumentace je poskytnout základní údaje o záměru a dále 
provést zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na 
životní prostředí tak, jak je požadováno zákonem. 

Před zpracováním dokumentace proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona. Závěry tohoto zjišťovacího řízení, spolu s dříve 
zpracovaným oznámením, jsou jedním ze základních podkladů pro zpracování a dokumentace na ně navazuje jak procedurálně, tak 
věcně. 

Obsah a rozsah dokumentace tedy vychází jednak z požadavků zákona, jednak ze závěrů zjišťovacího řízení. Zvýšená pozornost je 
proto věnována zejména těm okruhům, které jsou v závěrech zjišťovacího řízení výslovně specifikovány (blíže viz kapitola 
Požadavky závěru zjišťovacího řízení, strana 10 této dokumentace). Osnova dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v platném znění, je přitom dodržena v úplném rozsahu stejně tak, jako zákonem požadovaný obsah 
a rozsah dokumentace. 

Zpracování dokumentace proběhlo od září 2013 do září 2014. 

Členění dokumentace 

Formální členění dokumentace striktně odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona. Protože osnova dle uvedené přílohy je poměrně 
rozsáhlá, uvádíme stručný přehled její náplně: 

Část A dokumentace obsahuje identifikační údaje o oznamovateli (investorovi) záměru. 
Část B dokumentace je rozdělena na více podkapitol: 
• část B.I. obsahuje základní údaje o záměru, tj. zejména základní projektové údaje o předmětu dokumentace, 
• část B.II. obsahuje údaje o vstupech, tj. nároky na zábor ploch, na odběr médií (voda a další vstupy) a na dopravu, 
• část B.III. obsahuje údaje o výstupech, tj. emise do ovzduší, vypouštění odpadních vod a produkce odpadů, produkce hluku, 

emise záření případně jiné výstupy do životního prostředí. 

Část C dokumentace obsahuje údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území případně vývojových trendech. 

Část D dokumentace obsahuje výslednou charakteristiku a výsledky hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Je 
rozdělena na více podkapitol: 
• část D.I. obsahuje charakteristiku vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti, 
• část D.II. obsahuje charakteristiku vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 

vlivů, 
• část D.III. obsahuje charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech, 
• část D.IV. obsahuje charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 

prostředí, 
• část D.V. obsahuje charakteristiku metod, použitých při prognózování a získávání výchozích předpokladů při hodnocení vlivů na 

životní prostředí (způsob a metody zpracování dokumentace a jejích jednotlivých částí), 
• část D.VI. obsahuje charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace. 
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Část E dokumentace obsahuje údaje o vyhodnocení variantního řešení záměru. 

Část F dokumentace obsahuje shrnující závěr. 
Část G dokumentace obsahuje všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru. 

Část H dokumentace obsahuje přílohy, tj. mapy, průzkumy a odborné studie, provedené v rámci zpracování dokumentace, případně 
další materiály precizující jednotlivé okruhy životního prostředí. Zde jsou též přiloženy veškeré další požadované náležitosti 
dokumentace. 

Z uvedené struktury vyplývá doporučení pro čtenáře dokumentace. Zájemcům pouze o všeobecné informace je určena ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU), strana 163 této dokumentace, kde jsou shrnuty 
závěry dokumentace stručnou a přístupnou formou, avšak bez důkazů tam uváděných skutečností. Podrobnější informace lze nalézt 
v příslušných kapitolách textu dokumentace, čtenář přitom musí mít na paměti její formální členění a požadované informace si 
vyhledat v příslušných kapitolách. Ještě podrobnější informace jsou potom uvedeny v přílohách dokumentace, které jsou však 
vypracovány pouze pro nejvýznamnější hodnocené okruhy. 
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Požadavky závěru zjišťovacího řízení 
Před zpracováním této dokumentace proběhlo zjišťovací řízení v režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. V závěru zjišťovacího řízení, vydaného Ministerstvem životního prostředí (č.j.: 36077/ENV/14 
756/510/14-Neš ze dne 21.5.2014) a respektujícího relevantní odůvodněné připomínky a požadavky z vyjádření obdržených 
v průběhu zjišťovacího řízení, bylo stanoveno celkem patnáct oblastí, s důrazem na které má být dokumentace zpracována (z toho 
čtrnáct explicitně specifikovaných a jedna závěrečná implicitně specifikovaná). 

Dokumentaci je dle závěru zjišťovacího řízení nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 

Oblast 1 
Provést vyhodnocení vlivu záměru na významné krajinné prvky a prvky ÚSES. 

Vypořádání podmínky: 

Hodnocení dopadu realizace záměru na významné krajinné prvky a prvky ÚSES je součástí textu dokumentace a jejich příloh. 
Podrobněji se výčtu a vyhodnocení věnuje kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 dokumentace (podklapitoly C.II.7.3. 
Územní systém ekologické stability a C.II.7.4. Významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy), kapitola D.I.7. 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 dokumentace (podkapitoly D.I.7.3. Vlivy na územní systém ekologické stability 
a D.I.7.4. Vlivy na významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mim o les, památné stromy) a příslušných průzkumech a hodnoceních, 
které tvoří přílohu 3 (Biologické průzkumy a hodnocení) této dokumentace. Odpovídající minimalizační a kompenzační opatření jsou 
uvedeny v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

Oblast 2 
Vyhodnotit dopad záměru na dřeviny rostoucí mimo les (§ 7 zák. č. 114/1992 Sb.) a na volně žijící ptáky s ohledem na ustanovení 
§ 5a zák. č. 114/1992 Sb. 

Vypořádání podmínky: 
Hodnocení dopadu realizace záměru na dřeviny rostoucí mimo les a volně žijící ptáky je provedeno v textu dokumentace a jejich 
přílohách. Podrobněji se výčtu a vyhodnocení věnuje kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 dokumentace (podkapitoly 
C.II.7.2. Flora a fauna a C.II.7.4. Významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy), kapitola D.I.7. Vlivy na 
faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 dokumentace (podkapitoly D.I.7.2. Vlivy na faunu a D.I.7.4. Vlivy na významné krajinné prvky, 
dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy) a příslušných průzkumech a hodnoceních, které tvoří přílohu 3 (Biologické průzkumy a 
hodnocení) této dokumentace. Odpovídající minimalizační a kompenzační opatření jsou uvedeny v kapitole D.IV. 
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

Oblast 3 
Provést vyhodnocení vlivu záměru na dotčené biotopy a stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Vypořádání podmínky: 

Hodnocení dopadu realizace záměru na dotčené biotopy a stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je součástí textu 
dokumentace a jejich příloh. Podrobněji se výčtu a vyhodnocení věnuje kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 
dokumentace (podklapitola C.II.7.2. Flora a fauna), kapitola D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 dokumentace 
(podkapitoly D.I.7.1. Vlivy na flóru a D.I.7.2. Vlivy na faunu) a příslušných průzkumech a hodnoceních, které tvoří přílohu 3 
(Biologické průzkumy a hodnocení) této dokumentace. Odpovídající minimalizační a kompenzační opatření jsou uvedeny v kapitole 
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
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Oblast 4 
Provést biologické hodnocení v trase záměru a šíři koridoru, který by mohl být záměrem dotčen, a to pro fázi provádění stavby, 
provozu stavby a pro provozní údržbové práce. Zvýšenou pozornost věnovat místům překonávání vodních toků. 

Vypořádání podmínky: 
Biologické hodnocení "VTL plynovod DN800/1200 TU26/27 - hranice ČR/Rakousko, biologické hodnocení dle §67 zákona 114/1992 
Sb." zpracoval Mgr. Vladimír Melichar, držitel autorizace. Podrobné výsledky biologického hodnocení, včetně podmínek realizace 
záměru a navržených kompenzačních opatření jsou uvedeny v příloze 3.2 této dokumentace. Stanovené podmínky jsou rovněž 
začleněny do návrhu opatření souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této 
dokumentace). 

Oblast 5 
Pokud by mohl být některými stavebními objekty záměru, případně kácením dřevin rostoucích mimo les, ovlivněn krajinný ráz, 
provést jeho vyhodnocení. 

Vypořádání podmínky: 

Hodnocení vlivů na krajinný ráz je zpracováno jako samostatný dokument a tvoří přílohu 4.1 (Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz) této 
dokumentace. Závěry hodnocení jsou prezentovány v příslušné části dokumentace na straně 150, v kapitole D.I.8. Vlivy na krajinu. 

Oblast 6 
Provést vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava a na předměty 
ochrany Evropsky významné lokality Boletice a Ptačí oblasti Boletice. 

Vypořádání podmínky: 

Naturové hodnocení "VTL plynovod DN800/1200 TU26/27 - hranice ČR/Rakousko, autorizovaný posudek dle §45i zákona 114/1992 
Sb." zpracoval Mgr. Vladimír Melichar, držitel autorizace. Podrobné výsledky hodnocení, včetně podmínek realizace záměru 
a navržených kompenzačních opatření jsou uvedeny v příloze 3.1 (Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000) této 
dokumentace. Stanovené podmínky jsou rovněž začleněny do návrhu opatření souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. 
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

Oblast 7 
U obce Smědeček zaměřit vyhodnocení dopadů záměru na rozptýlenou zeleň remízů, mezí a cest a biotopy T 1.1., T 4.2. a L 7.1. 
spolu s vyhodnocením rekultivace s ohledem na tyto biotopy. 

Vypořádání podmínky: 
Hodnocení dopadu realizace záměru na rozptýlenou zeleň remízů, mezí a cest (dřeviny rostoucí mimo les) je provedeno v textu 
dokumentace a jejich přílohách. Podrobněji se výčtu a vyhodnocení věnuje kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 
dokumentace (podklapitola C.II.7.4. Významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy), kapitola D.I.7. Vlivy na 
faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 dokumentace (podkapitola D.I.7.4. Vlivy na významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo 
les, památné stromy) 

Biotopy T 1.1 (mezofilní ovsíkové louky), T 4.2 (mezofilní bylinné lemy) a L 7.1 (suché acidofilní doubravy) nebudou v této části trasy 
výstavbou dotčeny. Při vegetačním screeningu byl výskyt těchto biotopů v příslušném úseku projektované stavby (včetně pracovního 
pruhu) vyloučen. Nejbližšší výskyt byl zaznamenán ve vzdálenosti cca 40 m, resp. 50 m od okraje pracovního pruhu. Podrobnější 
komentář je uveden v příloze 3.2. Biologické hodnocení a mapových podkladech (přílohy 1.2A - 1.2D Situace záměru, ekologické 
vztahy). 

Oblast 8 
Provést vyhodnocení vlivu stavby na stávající vodní zdroje a jejich ochranná pásma; pro potenciálně ohrožené zdroje vypracovat 
hydrogeologický posudek. Vyhodnotit možné ovlivnění funkce stávajících melioračních zařízení v dotčeném území. 

Vypořádání podmínky: 

Hodnocení vlivu stavby na stávající vodní zdroje a jejich ochranná pásma je provedeno v kapitole D.I.4. Vlivy na povrchovou 
a podzemní vodu, na straně 126 této dokumentace. Vlivy na vodní zdroje, jejichž ochranná pásma jsou projektováným záměrem 
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dotčena, jsou komentovány v samostatných hydrogeologických posudcích (příloha 5.1 této dokumentace). Stanovené podmínky 
týkající se ochrany vodních zdrojů a zachování funkčnosti stávajících melioračních zařízení jsou rovněž začleněny do návrhu 
opatření souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

Oblast 9 
U přechodů vodních toků vyhodnotit možnost zkrácení doby výstavby. 

Vypořádání podmínky: 

Návrh opatření k omezení vlivu stavby na vodní toky v průběhu výstavby je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 
této dokumentace). 

Oblast 10 
Podrobněji popsat způsob nakládání s nadbytečným zemním plynem (včetně kvantifikace množství) při opravách, napojování 
přeložek atp., a popsat způsob oprav poškozených částí plynovodu. 

Vypořádání podmínky: 

Způsob nakládání s nadbytečným zemním plynem hodnotí kapitola D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima, strana 124 této dokumentace. 
Návrh opatření k omezení vlivu stavby na ovzduší je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této 
dokumentace). 

Oblast 11 
Popsat konkrétní způsob odplynění v případě ukončení provozu plynovodu. 

Vypořádání podmínky: 
Způsob nakládání s nadbytečným zemním plynem hodnotí kapitola D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima, strana 124 této dokumentace 
(podkapitola D.I.2.4. Vlivy v období ukončení provozu). Podrobný postup vyřazení plynovodu z provozu bude navržen v době, kdy 
k tomuto ukončení dojde (tedy v horizontu cca za 70 let a více) a bude odpovídat v aktuálně platné legislativě a technickým 
postupům. 

Oblast 12 
Vypracovat opatření k omezení emisí z provozu stavební techniky v průběhu výstavby. 

Vypořádání podmínky: 
Návrh opatření k omezení emisí z provozu stavební techniky v průběhu výstavby je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
(strana 155 této dokumentace). Pro období hodnocení vlivů v období výstavby byla zpracována rozptylová studie (příloha 2.2), jejíž 
závěry jsou sumarizovány v textu této dokumentace (kapitola D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima, strana 124). 

Oblast 13 
Vyřešit střet s chráněnými ložiskovými územími "Číčenice" a "Černá v Pošumaví I", ve kterém leží dobývací prostor "Bližná". 

Vypořádání podmínky: 
Možný způsob ovlivnění CHLÚ "Číčenice" a "Černá v Pošumaví I" resp. dobývacího prostoru "Bližná" (spolu s dalšími potenciálně 
dotčenými) hodnotí kapitola D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, strana 131 této dokumentace (podkapitola D.I.6.2. 
Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje). Plošné vymezení jednotlivých CHLÚ a případný plošný kontakt je patrný z mapových 
podkladů v přílohové části dokumentace (přílohy 1.2A - 1.2D Situace záměru, ekologické vztahy). 

Podrobnější údaje viz níže uvedený adresný komentář k vyjádření č. 15.10. 
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Oblast 14 
Tam, kde je možná kolize záměru s jinými známými zamýšlenými záměry (či známými projekty), vyhodnotit možnost předejití kolizím 
v rámci schváleného koridoru. 

Vypořádání podmínky: 
V rámci zjišťovacího řízení byla identifikována jedna potenciální kolize se zamýšleným způsobem využití území pro účely bydlení, 
sportu a rekreace na pozemcích 747/8, 758/4, 758/6, 758/7, 781/8, 803/4 v k.ú. Černá v Pošumaví. Toto však nemá (na rozdíl od 
trasy plynovodu) oporu v platné územně-plánovací dokumentaci. Trasa plynovodu je v tomto prostoru vedena optimálně a vyhýbá se 
přímým střetům s hodnotnějšími prvky ochrany přírody a krajiny. Případný posun trasy (byť v rámci koridoru) by se zde dotkl 
kompaktního lesního porostu se všemi z toho vyplývajícími důsledky. Z hlediska vlivů na životní prostředí jej proto nelze doporučit. 

Podrobnější údaje viz níže uvedený adresný komentář k vyjádření č. 15.18. 

Oblast 15 
Dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou 
uvedeny v došlých vyjádřeních. 

Vypořádání podmínky: 
Shrnutí všech obdržených vyjádření a připomínek ze zjišťovacího řízení a způsob jejich vypořádání je uveden v následující tabulce1. 
Zohlednění a vypořádání požadavků jednotlivých vyjádření neznamená nutně, že s jejich vztahem k předmětu dokumentace nebo 
požadavky je vysloven bezpodmínečný souhlas. Pokud dochází k rozporu se zněním požadavků, je tento přístup vždy zdůvodněn. 

Tab.: Shrnutí vyjádření a připomínek ze zjišťovacího řízení 

15.1. Obec Sedlec 
(vyjádření ze dne 14.5.2014) 
15.1.1. Vyjadřuje souhlas s navrženou stavbou procházející správním územím obce. 

ad 15.1.1. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

 
15.2. Obec Černá v Pošumaví 
(vyjádření č.j.: 239 ze dne 26.3.2014) 
15.2.1. Souhlasí se záměrem plynovodu a žádá řádné zabezpečení zdrojů podzemních vod v blízkosti trasy plynovodu. 

ad 15.2.1. Vlivy na vodní zdroje, jejichž ochranná pásma jsou projektováným záměrem dotčena, jsou komentovány v samostatných hydrogeologických posudcích 
(příloha 5.1 této dokumentace). V případě obce Černá v Pošumaví se jedná o vodní zdroj Bližná - kras. Návrh opatření k omezení vlivu stavby na vodní zdroj je 
uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). Pro sledování kvality vody před zahájením zemních prací a po jejich ukončení je navrženo provádění pravidelného 
monitoringu. 

 
15.3. Obec Mahouš 
(vyjádření ze dne 9.4.2014) 
15.3.1. Uvádí, že v této fázi projektu nemá žádná záporná stanoviska. 

ad 15.3.1. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

 
15.4. Obec Chvalšiny 
(vyjádření ze dne 2.4.2014) 
15.4.1. Uvádí, že k záměru nemá žádné připomínky. 

ad 15.4.1. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

 

                                                             
1  Pořadí jednotlivých vyjádření odpovídá pořadí uvedenému v závěru zjišťovacího řízení. 
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15.5. Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice 
(vyjádření č.j.: 66-1/2014-1518 ze dne 15.4.2014) 
15.5.1. Uvádí, že v místě u kostela Sv. Mikuláše, vrch Olymp, Boletice, je nutné vést trasu blíže ke komunikaci (případně podél) z důvodu provádění monitoringu a 
managementu včetně realizačního projektu Záchranného programu hořečku mnohotvarého českého. Ke zbylé trase připomínky nemá. 

ad 15.5.1. V dané lokalitě prochází trasa plynovodu v prostoru výskytu nepřírodních biotopů mezi silnicí a svahem (byla provedena optimalizace trasy v rámci 
provádění vegetačního screeningu). Umístěním koridoru v souběhu se silnicí byly minimalizovány/vyloučeny střety s biotopem mezofilních luk, které jsou 
předmětem ochrany/managementu. Pro průchod územím byly stanoveny podmínky pro minimalizaci vlivů - zúžení pracovního pruhu a vyznačení území se 
zákazem vstupu. V podrobnostech odkazujeme na kapitolu C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 této dokumentace (podkapitola C.II.7.2. Flora a fauna - 
floristický průzkum, lokalita B9 - Olymp). 

 
15.6. Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí 
(vyjádření zn.: OOŽP/2753/2014/Ko ze dne 14.4.2014) 
15.6.1. Z hlediska ochrany vod, ochrany ovzduší a z hlediska odpadů nemá k záměru připomínky. Z hlediska státní správy lesů a ochrany zemědělského půdního 
fondu upozorňuje na požadavky předpisů, které mají být zohledněny v dalších stupních řízení. 
15.6.2. Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňuje na některé zákonné požadavky, dále upozorňuje na nutnost ochrany volně rostoucích dřevin mimo les 
a nezbytné kácení požaduje zajistit s ohledem na hnízdění ptáků. Uvádí, že je nezbytné zamezit střetům s biotopy - zejména se zamokřenými loukami, přičemž 
uvádí, u kterých biotopů dochází k přímému dotčení či jen vedení trasy plynovodu u hranic prvků. 

ad 15.6.1. Jedná se o upozornění na požadavky legislativních předpisů, jejichž plnění je předmětem následných správních řízení. Vzhledem k charakteru vyjádření 
ponecháváme dále bez komentáře. 
ad 15.6.2. Hodnocení dopadu realizace záměru na dřeviny rostoucí mimo les a volně žijíví ptáky je provedeno v textu dokumentace a jejich přílohách.  
Podrobněji se výčtu a vyhodnocení věnuje kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 dokumentace (podklapitoly C.II.7.2. Flora a fauna a C.II.7.4. 
Významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy), kapitola D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 dokumentace (podkapitoly 
D.I.7.2. Vlivy na faunu a D.I.7.4. Vlivy na významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy) a příslušných průzkumech a hodnoceních, které 
tvoří přílohu 3 (Biologické průzkumy a hodnocení) této dokumentace. Odpovídající minimalizační a kompenzační opatření jsou uvedeny v kapitole D.IV. 
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 
155 této dokumentace). 

 
15.7. Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství 
(vyjádření č.j.: MUCK 19044/2014/OŽPZ/Ra, sp.zn.: S-MUCK 19044/2014/2 ze dne 16.4.2014) 
15.7.1. Z hlediska odpadového hospodářství nemá k záměru připomínky. 
15.7.2. Z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje posouzení záměru zaměřit na významné krajinné prvky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 
a na biotopy či stanoviště zvláště chráněných živočichů. 
15.7.3. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu uvádí podmínky, za kterých se stavbou souhlasí. 
15.7.4. Z hlediska státní správy lesů upozorňuje na základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
15.7.5. Z hlediska ochrany vod požaduje, aby se dokumentace zaměřila na hodnocení vlivu stavby na stávající vodní zdroje a jejich ochranná pásma. Též 
upozorňuje na možnost ovlivnění funkce stávajících melioračních zařízení v územích dotčených stavbou. 

ad 15.7.1. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
ad 15.7.2. Hodnocení dopadu realizace záměru na významné krajinné prvky a stanoviště zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je součástí textu 
dokumentace a jejich příloh (podrobnější komentář viz Oblast 1 a Oblast 3 v úvodní části této kapitoly). 
ad 15.7.3. Jedná se o podmínky vyplývající z příslušné legislativy, jejichž plnění je zajištěno zákonnými ustanoveními v procesech následných správních řízení, 
ponecháváme tedy dále bez komentáře, s výjimkou požadavku provádění prací v době vegetačního klidu. Rozsah terénních prací a technologické nároky výstavby 
neumožňují objektivní plnění této podmínky. Návrh opatření k omezení vlivu stavby na ZPF je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
ad 15.7.4. Jedná se o podmínky vyplývající z příslušné legislativy, jejichž plnění je zajištěno zákonnými ustanoveními v procesech následných správních řízení, 
ponecháváme tedy dále bez komentáře. 
ad 15.7.5. Hodnocení vlivu stavby na stávající vodní zdroje a jejich ochranná pásma je provedeno v kapitole D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu, na straně 
126 této dokumentace. Vlivy na vodní zdroje, jejichž ochranná pásma jsou projektováným záměrem dotčena, jsou komentovány v samostatných hydrogeologických 
posudcích (příloha 5.1 této dokumentace). Stanovené podmínky týkající se ochrany vodních zdrojů a zachování funkčnosti stávajících melioračních zařízení jsou 
rovněž začleněny do návrhu opatření souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
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15.8. Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí 
(vyjádření č.j.: ŽP:12867/2013 ze dne 8.4.2014) 
15.8.1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny požaduje, aby byly v dokumentaci podrobněji vyhodnoceny vlivy záměru na významné krajinné prvky a na vymezené 
prvky lokálních ÚSES. 
15.8.2. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu požaduje minimalizaci trvalého záboru zemědělské půdy a dodržování zásad ochrany ZPF. 
15.8.3. Z hlediska státní správy lesů požaduje minimalizaci trvalého záboru lesních pozemků. 
15.8.4. Z hlediska odpadového hospodářství připomínky neuplatňuje. 
15.8.5. Z hlediska ochrany vod požaduje vyhodnocení možného vlivu záměru na dotčená ochranná pásma vodních zdrojů, tj. posouzení možnosti poškození nebo 
ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti dotčených vodních zdrojů. 

ad 15.8.1. Hodnocení dopadu realizace záměru na významné krajinné prvky a prvky lokálních ÚSES je součástí textu dokumentace a jejich příloh. Podrobněji se 
výčtu a vyhodnocení věnuje kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 dokumentace (podklapitoly C.II.7.3. Územní systém ekologické stability a C.II.7.4. 
Významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy), kapitola D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 dokumentace (podkapitoly 
D.I.7.3. Vlivy na územní systém ekologické stability a D.I.7.4. Vlivy na významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mim o les, památné stromy) a příslušných 
průzkumech a hodnoceních, které tvoří přílohu 3 (Biologické průzkumy a hodnocení) této dokumentace. Odpovídající minimalizační a kompenzační opatření jsou 
uvedeny v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
ad 15.8.2. Realizace záměru vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) na plochách určených pro výstavbu doprovodných staveb plynovodu, tj. 
trasových uzávěrů, případně příjezdových komunikací. Návrh opatření k omezení vlivu stavby na plochy ZPF je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
ad 15.8.3. Trvalý zábor lesních pozemků není stavbou nárokován. 
ad 15.8.4. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
ad 15.8.5. Hodnocení vlivu stavby na stávající vodní zdroje a jejich ochranná pásma je provedeno v kapitole D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu, na straně 
126 této dokumentace. Vlivy na vodní zdroje, jejichž ochranná pásma jsou projektováným záměrem dotčena, jsou komentovány v samostatných hydrogeologických 
posudcích (příloha 5.1 této dokumentace). Stanovené podmínky týkající se ochrany vodních zdrojů a zachování funkčnosti stávajících melioračních zařízení jsou 
rovněž začleněny do návrhu opatření souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

 
15.9. Městský úřad Písek, odbor životního prostředí 
(vyjádření č.j.: MUPI/2014/12969 ze dne 28.4.2014) 
15.9.1. Z hlediska jemu svěřených kompetencí neuplatňuje k záměru žádné připomínky. 

ad 15.9.1. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

 
15.10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 
(vyjádření zn.: SBS 10081/2014/OBÚ-06 ze dne 29.4.2014) 
15.10.1. Uvádí, že trasa plynovodu prochází chráněným ložiskovým územím "Číčenice", stanoveným pro ochranu výhradního ložiska cihlářské suroviny 
a chráněným ložiskovým územím "Černá v Pošumaví I", stanoveným pro ochranu ložiska grafitu. V chráněném ložiskovém území "Černá v Pošumaví I" leží 
dobývací prostor "Bližná", který je stanoven pro dobývání výhradního ložiska grafitu. V souvislosti s posuzovaným záměrem konstatuje, že je nezbytné vyřešit 
uvedené střety zájmů. 

ad 15.10.1.  
Možný způsob ovlivnění chráněného ložiskového území Číčenice a Černá v Pošumaví I (spolu s dalšími potenciálně dotčenými) hodnotí kapitola D.I.6. Vlivy na 
horninové prostředí a přírodní zdroje, strana 131 této dokumentace (podkapitola D.I.6.2. Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje). 
Plošně dochází s CHLÚ Číčenice v úseku cca km 2,2 - 3,0. V úseku 2,2 - 2,8 dochází ke střetu s výhradním ložiskem cihlářské suroviny "Ujezdec u Číčenic". 
V cca km 4,0 prochází trasa plynovodu ve vzdálenosti cca 25 m od výhradního ložiska "Číčenice - Záblatí, nezasahuje rovněž do netěženého dobývacího prostoru 
"Záblatí". 
V cca km 61,6 - 62,2 přechází plynovod napříč poddolovaným územím "Černá v Pošumaví". Dříve zde probíhala hlubinná i povrchová těžba grafitu a ruly. Přesný 
rozsah poddolování není zřejmý. Trasa plynovodu je naplánována mezi dvěma hlavními důlními díly "Šachtice Š-9" a "Šachtice Š-10." Vzhledem k poměrně velké 
geologické stabilitě území lze předpokládat, že nedojde k vzájemnému ovlivnění. 
V úseku cca km 67,7 - 68,1 je dle dat získaných z Geofondu trasa plynovodu vymezena při okraji poddolovaného území "Černá v Pošumaví - Bližná". Bližší 
rekognoskací terénu v rámci inženýrsko-geologického průzkumu (Geomin, 2014) bylo zjištěno, že trasa bude procházet mimo toto území, které je v terénu 
vyznačeno výstražnými cedulemi a tedy dobře identifikovatelné.  
Poddolované území "Černá v Pošumaví - Blíženský les" se vymezenému koridoru výstavby blíží v cca km 69,4 - 70,0. Hlavní důlní dílo a úložné místo "Šachtice 
Bližná" jsou v terénu vymezené výstražnými cedulemi, pozůstatky těžby jsou na povrchu dobře patrné. K vzájemnému ovlivnění nedochází. 
Požadavek na projednání průchodu trasy přes příslušná chráněná území je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
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15.11. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
(vyjádření č.j.: KUJCK 24805/2014/OZZL, sp.zn.: OZZL 20831/2014/jakubec ze dne 14.4.2014) 
15.11.1. Z hlediska ochrany vod upozorňuje, že se záměr nachází v ochranném pásmu vodárenského odběru nádrže pro ÚV Loučovice a upozorňuje, že pokud 
by mělo dojít ke stavebním zásahům do hraničních vodních toků nebo k zásahům v těsné blízkosti těchto toků, které by mohly negativně ovlivnit vodní poměry 
v blízkosti česko-rakouských státních hranic, je nezbytné tuto skutečnost projednat v Česko-rakouské komisi pro hraniční vody. 
15.11.2. Z hlediska státní správy lesů upozorňuje na nutnost vypracování projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 z.č. 289/1995 Sb. 
15.11.3. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nevznáší žádné připomínky, uvádí, že orgánem ochrany ZPF je v tomto případě Městský úřad Český 
Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství. 
15.11.4. Z hlediska ochrany přírody a krajiny upozorňuje, že v trase záměru se nachází prvky ÚSES v kompetenci krajského úřadu, zvláště chráněná území, 
Evropsky významné lokality a biotopy s výskytem zvláště chráněných druhů. Krajský úřad proto požaduje provést v dokumentaci biologické hodnocení v celé trase 
záměru a v šíři koridoru, který by mohl být dotčen při provádění stavby, případně jejím provozem a též provozními údržbovými pracemi (kácení dřevin apod.). 
Biologické hodnocení má vyhodnotit zvlášť vliv provádění stavby, zvlášť její provoz a zásahy při provádění údržby koridoru trasy. Vyhodnocení trasy je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost zejména v místech překonávání vodních toků. 

ad 15.11.1. Trasa záměru plynovodu vstupuje do ochranného pásma II. stupně vnějšího vodárenského odběru z nádrže Lipno (Vodárenský odběr Lipno pro ÚV 
Loučovice) v cca km 62,2 a vystupuje z něj na hranici ČR/Rakousko v cca km 75,6. Možnost ovlivnění tohoto vodního zdroje byla řešena samostatným 
hydrogeologickým posudkem, který je součástí přílohy 5.1 této dokumentace, na který v úplnosti odkazujeme. Úkolem posudku bylo posoudit potenciální vlivy 
záměru výstavby plynovodu na ochranné pásmo vodního zdroje a zejména na množství a kvalitu jímaných podzemních vod z pramenišť a doporučit opatření při 
výstavbě a provozu plynovodu ke snížení potenciálních negativních vlivů na ochranné pásmo, případně další vlastní vodní zdroje v území.  
Hydrogeologický posudek ve svých závěrech konstatoval, že zásah do hodnoceného území je za podmínek realizace navržených opatření akceptovatelný. Návrh 
těchto opatření je prezentován v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
Zásah do hraničních vodních toků, resp. provádění prací v jejich blízkosti, teoreticky připadá v úvahu na pravém břehu Lipna, kde trasa plynovodu prochází poblíž 
hraničního toku Černá stoka. Jeho ovlivnění je však nepravděpodobné, poněvadž do koryta ani jeho nivy není zasahováno a vzhledem k jeho poloze nelze rovněž 
předpokládat ovlivnění terénními pracemi (je od pracovního pruhu oddělen silnicí). Pro provádění prací v blízkosti vodních toků jsou v rámci této dokumentace 
stanovena obecná pravidla, uvedená v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 
ad 15.11.2.  Jedná se o podmínku vyplývající z příslušné legislativy, jejíž plnění je zajištěno zákonnými ustanoveními v procesech následných správních řízení; 
ponecháváme tedy dále bez komentáře. 
ad 15.11.3. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
ad 15.11.4. Vyhodnocení možných vlivů na prvky ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. tvoří jednu z podstatných částí předkládané 
dokumentace. Držitelem autorizace Mgr. Vladimírem Melicharem bylo zpracováno biologické hodnocení a naturové hodnocení, jejichž podrobné výsledky, včetně 
podmínek realizace záměru a navržených kompenzačních opatření jsou uvedeny v příloze 3.1 a 3.2 této dokumentace. Stanovené podmínky jsou rovněž začleněny 
do návrhu opatření souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

 
15.12. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice 
(vyjádření zn.: ČIŽP/42/IPP/1405695 001/14/CDV ze dne 14.4.2014) 
15.12.1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny vypisuje jakých zájmů ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. se záměr dotýká a konstatuje, že popis jednotlivých 
významných krajinných prvků bude proveden v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Dále uvádí, že biologické hodnocení se zaměřením na výskyt ZCHD 
rostlin a živočichů a vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz již bylo vzhledem k rozsahu záměru zadáno a bude vyhodnoceno v rámci dokumentace, stejně jako 
vyhodnocení vlivů na VKP, prvky ÚSES, ZCHÚ, soustavu NATURA 2000. Dále upozorňuje na některé zákonné povinnosti, zejména ve vztahu ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les a k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. 
15.12.2. Z hlediska ochrany ovzduší požaduje, aby součástí dokumentace byl podrobnější popis způsobu nakládání s nadbytečným zemním plynem (včetně 
kvantifikace množství) vznikajícím při nutných opravách, při napojování přeložek plynového potrubí, případně při jiných činnostech. ČIŽP nesouhlasí s realizací 
záměru, pokud by při jakékoliv činnosti spojené s provozem záměru mělo být do ovzduší vypouštěno významnější množství zemního plynu. Dále požaduje, aby byl 
v dokumentaci více rozpracován způsob oprav poškozených částí tzv. zabalónováním, zda tímto způsobem budou řešeny opravy a pokud ne, jakým způsobem 
budou závady odstraňovány. Tento způsob by měl zajistit eliminaci úniku plynu do ovzduší. Považuje za vhodné, aby byla dokumentace doplněna o další formy 
kontroly plynovodu. Dále požaduje, aby součástí dokumentace byl popis konkrétního způsobu odplynění potrubí v případě ukončení provozu plynovodu. Do 
dokumentace též požaduje uvést opatření k omezení emisí z provozu stavební techniky v průběhu výstavby. 
15.12.3. Z hlediska ochrany vod se záměrem souhlasí za předpokladu, že nebude v zájmové oblasti ohrožena kvalita a vydatnost podzemních vod. 
15.12.4. Z hlediska odpadového hospodářství a ochrany lesa nemá k záměru připomínky. 

ad 15.12.1. Vyhodnocení možných vlivů na prvky ochrany přírody a krajiny chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. tvoří jednu z podstatných částí předkládané 
dokumentace. Držitelem autorizace Mgr. Vladimírem Melicharem bylo zpracováno biologické hodnocení, jehož podrobné výsledky, včetně podmínek realizace 
záměru a navržených kompenzačních opatření jsou uvedeny v příloze 3.2 této dokumentace. Stanovené podmínky jsou rovněž začleněny do návrhu opatření 
souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH 
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). Tyto podmínky zároveň v dalších stupních projektové dokumentace budou posloužit jako podklad 
pro stanovení podmínek zásahu do území (kácení dřevin, zásah do VKP, apod.). 
ad 15.12.2. Způsob nakládání s nadbytečným zemním plynem hodnotí kapitola D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima, strana 94 této dokumentace. Návrh opatření k 
omezení vlivu stavby na ovzduší je uveden v kapitole D.IV. (strana 155 této dokumentace). 
ad 15.12.3. Hodnocení vlivu stavby na kvalitu a vydatnost podzemní vody je provedeno v kapitole D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu, na straně 126 této 
dokumentace. Vlivy na vodní zdroje, jejichž ochranná pásma jsou projektováným záměrem dotčena, jsou komentovány v samostatných hydrogeologických 
posudcích (příloha 5.1 této dokumentace). Stanovené podmínky týkající se ochrany vodních zdrojů a zachování funkčnosti stávajících melioračních zařízení jsou 
rovněž začleněny do návrhu opatření souhrnně prezentovaných v kapitole D.IV. (strana 155 této dokumentace). 
ad 15.12.4. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
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15.13. Správa chráněné krajinné oblasti Blanský les a krajské středisko České Budějovice 
(vyjádření zn.: 687/BL/14 ze dne 17.4.2014) 
15.13.1. Požaduje, aby se v území u obce Smědeček a v prostoru mezi Novou Hospodou a odbočkou ze silnice II/166 do Třebovic posouzení zaměřilo na dopady 
na rozptýlenou zeleň remízů, mezí a cest, dále pak na biotop T1.1. - mezofilní ovsíková louka, který je předmětem ochrany v EVL Blanský les a přirozené biotopy 
T4.2. - mezofilní bylinné lemy a L7.1 - suchá acidofilní doubrava. Pozornost má být věnována i charakteru provedení rekultivace v trase záměru s ohledem na 
uvedené biotopy. 

ad 15.13.1. Hodnocení dopadu realizace záměru na dřeviny rostoucí mimo les je provedeno v textu dokumentace a jejich přílohách. 
Podrobněji se výčtu a vyhodnocení věnuje kapitola C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 dokumentace (podklapitoly C.II.7.2. Flora a fauna a C.II.7.4. 
Významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy), kapitola D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 dokumentace (podkapitoly 
D.I.7.2. Vlivy na faunu a D.I.7.4. Vlivy na významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy) a příslušných průzkumech a hodnoceních, které 
tvoří přílohu 3 (Biologické průzkumy a hodnocení) této dokumentace. Odpovídající minimalizační a kompenzační opatření jsou uvedeny v kapitole D.IV. 
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 
155 této dokumentace). 
Biotopy T 1.1 (mezofilní ovsíkové louky), T 4.2 (mezofilní bylinné lemy) a L 7.1 (suché acidofilní doubravy) nebudou v této části trasy výstavbou dotčeny. Při 
vegetačním screeningu byl výskyt těchto biotopů v příslušném úseku projektované stavby (včetně pracovního pruhu) vyloučen. Nejbližšší výskyt byl zaznamenán ve 
vzdálenosti cca 40 m, resp. 50 m od okraje pracovního pruhu. Podrobnější komentář je uveden v příloze 3.2. Biologické hodnocení a mapových podkladech (přílohy 
1.2A - 1.2D Situace záměru, ekologické vztahy). 

 
15.14. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
(vyjádření č.j.: 441/510/14 ze dne 9.4.2014) 
15.14.1. Nesouhlasí s obecným tvrzením, že vliv odvodnění je hodnocen jako bezvýznamný. Přestože výkop bude z velké části nad hladinou podzemní vody, může 
zejména podél využívaných zdrojů podzemní vody plnit funkci drenážního systému a zmenšit infiltraci srážkových vod, případně snížit úroveň mělké hladiny 
podzemních vod. Hydrogeologický posudek je nutné vypracovat pro všechny potenciálně ohrožené zdroje, jejichž přehled je uveden v kapitole C.II.4. Bude nutné 
před zahájením stavby, nejlépe při zpracování projektu, změřit hladiny podzemní vody ve vybraných studních podél trasy, v jejichž blízkosti je trasa vedena. 
15.14.2. Z důvodu omezení zakalení vody je nutné zkrátit dobu výstavby při přechodu vodních toků. 

ad 15.14.1. Hodnocení vlivu stavby na odvodnění území a stávající vodní zdroje a jejich ochranná pásma je provedeno v kapitole D.I.4. Vlivy na povrchovou a 
podzemní vodu, na straně 126 této dokumentace. Významné působení predikovaných vlivů nepředpokládáme. V prostředí fluviálních sedimentů některých údolních 
niv vodních toků může trasa plynovodu lokálně fungovat jako hydraulická bariéra, která bude zadržovat podzemní vodu v území nad trasou plynovodu s následným 
zvýšením hladiny podzemní vody. Prostorový dosah zvýšené hladiny lze stanovit v řádu jednotek až prvních desítek metrů. Mimo oblasti údolních niv budou práce 
prováděny nad nad hladinou podzemní vody, bude zde docházet k přirozenému vsaku, pouze lokálně může dojít k narušení stávajících preferenčních cest (spíše 
lze očekávat ovlivnění meliorací), vždy se však jedná o dosah v řádu jednotek až prvních desítek metrů. Vlivy na vodní zdroje, jejichž ochranná pásma jsou 
projektováným záměrem dotčena, jsou komentovány v samostatných hydrogeologických posudcích (příloha 5.1 této dokumentace). Stanovené podmínky týkající 
se ochrany vodních zdrojů a zachování funkčnosti stávajících melioračních zařízení jsou rovněž začleněny do návrhu opatření souhrnně prezentovaných v kapitole 
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
(strana 155 této dokumentace). 
ad 15.14.2. Návrh opatření k omezení vlivu stavby na vodní toky v průběhu výstavby je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

 
15.15. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Prachatice 
(vyjádření č.j.: KHSJC 07412/2014/HOK.CB CK, sp.zn.: S-KHSJC 07412/2014 ze dne 3.4.2014) 
15.15.1. Nevznáší k záměru žádné připomínky. 

ad 15.15.1. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

 
15.16. Povodí Vltavy, státní podnik - závod Horní Vltava 
(vyjádření zn.: 16426/2014-142 ze dne 3.4.2014) 
15.16.1. V této fázi řízení nevznáší k záměru žádné připomínky. 

ad 15.16.1. Z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
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15.17. Pan Jaroslav Kümmel 
(vyjádření ze dne 10.4.2014) 
15.17.1. Jako majitel pozemku č. 99/1 v k.ú. Hlavatce, okres České Budějovice, nesouhlasí se záměrem. Při pozemkových úpravách v k.ú. Hlavatce si nechal vydat 
pozemky na samém okraji katastru. Tím chtěl docílit toho, že nebude muset vydávat pozemky na stavby. Pozemek č. 99/1 je zmeliorován a po zásahu stavbou 
plynovodu, která poškodí meliorace, již nebude možné tento pozemek plnohodnotně využívat k zemědělské výrobě. 

ad 15.17.1. Trasa záměru je v předmětném prostoru dle vyjádření příslušného stavebního úřadu (Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad) v souladu 
s územně plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Ty zde vymezují, v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, pro umístění 
záměru koridor šířky 300 metrů. Ten je závazný i pro územní plán obce. 
Plynovod neomezuje běžné zemědělské využití pozemků. Po realizaci (doba provádění stavebních prací v pracovním pásu je po dobu nejvýše několika měsíců, 
přičemž náhrada škody na ušlé zemědělské produkci je kompenzována) je umístěn pod terénem v dostatečné hloubce tak, aby umožňoval zemědělskou činnost 
(pohyb techniky, orbu). Pokud jde o případné dotčení existujících meliorací, bude řešeno v průběhu projektové přípravy záměru tak, aby funkce melioračních 
systémů byla zachována popřípadě kompenzována. 

 
15.18. Absolut EU s.r.o. (prostřednictvím Neubauer & Partner s.r.o., advokátní kancelář) 
(vyjádření zn.: 1330/2/11 ze dne 9.5.2014) 
15.18.1. Uvádí, že stavba plynovodu koliduje s dosavadním i zamýšleným způsobem využití území pro účely bydlení, sportu a rekreace, konkrétně na pozemcích 
747/8, 758/4, 758/6, 758/7, 781/8, 803/4 v k.ú. Černá v Pošumaví. Trasování VTL plynovodu přes tyto pozemky výrazně naruší dosavadní ráz krajiny, svými 
důsledky spojenými s nemožností stavby objektů s využitím pro sport a rekreaci znemožní rozvoj lokality z hledisek demografických i ekonomických. Stavební 
záměr firmy Absolut EU s.r.o. dále předpokládá zbudování ČOV, která má rovněž příznivou projekci v povýšení parametrů životního prostředí lokality. Tyto záměry 
by však trasování přes uvedené pozemky zmařilo. Řešením je posun trasy VTL plynovodu v rámci stávajícího koridoru tak, aby dosahy svých pásem již 
předjednanému stavebnímu záměru nebránil. 

ad 15.18.1. Trasa záměru je v předmětném prostoru v souladu s územně plánovací dokumentací - Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. Obec Černá 
v Pošumaví dle vyjádření příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Horní Planá, Stavební úřad) nemá platný územní plán. Územní plán obce Černá 
v Pošumaví, vydaný dne 27.4.2009, byl pro nesoulad se Zásadami územního rozvoje Krajským úřadem Jihočeského kraje v roce 2012 zrušen. Zásady územního 
rozvoje Jihočeského kraje zde vymezují, v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, pro umístění záměru koridor šířky 300 metrů. Ten je závazný i pro územní 
plán obce. 
V připomínce uváděné skutečnosti nespadají pod předmět posouzení vlivů na životní prostředí. Územně plánovací podklady jsou předmětem jiných řízení podle 
stavebního zákona (v tomto ohledu není ani zřejmý obsah pojmu "předjednaný stavební záměr"). Rozhodující skutečností je, že trasa záměru je v předmětném 
prostoru v souladu s územně plánovací dokumentací. Z hlediska vlivů na životní prostředí je možno konstatovat, že trasa je zde umístěna optimálně a vyhýbá se 
přímým střetům s hodnotnějšími prvky ochrany přírody a krajiny. Vliv na ráz krajiny je nevýznamný. Naopak navrhovaný posun trasy (byť v rámci koridoru) by se 
dotkl kompaktního lesního porostu se všemi z toho vyplývajícími důsledky (včetně v připomínce uváděného dotčení dosavadního rázu krajiny v důsledku 
nezbytného průseku). 
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  ČÁST A   
 

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

   A.1.    Obchodní firma 

NET4GAS, s.r.o. 

   A.2.    IČ 

27260364 

   A.3.    Sídlo 

Praha 4 - Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 21 

   A.4.    Oprávněný zástupce oznamovatele 

Ing. Jakub Ryvola 
manažer projektu 

NET4GAS, s.r.o. 
Na Hřebenech II 1718/8 
140 21  Praha 4 - Nusle 
tel.: 220 225 453 
e-mail:jakub.ryvola@net4gas.cz 

 

mailto:e-mail:jakub.ryvola@net4gas.cz
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  ČÁST B   
 

(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

   B.I.   
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

   B.I.1.    Název a zařazení záměru 

Název záměru 

VTL plynovod DN800/1200 TU26/TU27 - hranice ČR/Rakousko 

Zařazení záměru 

Dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je záměr zařazen následovně: 

kategorie: I 
bod: 3.7 Dálkové produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek 

o délce nad 20 km a průměru nad 800 mm 
sloupec: A 

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno a). Podléhá posuzování podle zákona vždy. 
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí ČR. 

   B.I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Kapacitní údaje záměru ve vztahu k limitům dle přílohy č. 1 zákona jsou následující: 
délka: cca 76 km 
průměr: 800/1200 mm 

Podrobnější údaje o návrhových parametrech záměru jsou uvedeny v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení 
záměru (strana 22 této dokumentace). 
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   B.I.3.    Umístění záměru 

Záměr je umístěn na území následujících územních jednotek: 

Kraj Okres ORP POÚ Obec Katastrální území 

Jihočeský Písek Písek Protivín Protivín k.ú. Záboří u Protivína 

 Strakonice Strakonice Vodňany Číčenice k.ú. Číčenice 

 České Budějovice České Budějovice Hluboká nad Vltavou Dříteň k.ú. Záblatí 

   Zliv Dívčice k.ú. Dívčice 

   České Budějovice Sedlec k.ú. Lékařova Lhota 
    Hlavatce k.ú. Hlavatce u Českých Budějovic 

 Prachatice Prachatice Netolice Malovice k.ú. Malovice u Netolic 
k.ú. Podeřiště 

    Olšovice k.ú. Olšovice 
    Mahouš k.ú. Mahouš 
    Babice k.ú. Babice u Netolic 

   Prachatice Lhenice k.ú. Dolní Chrášťany 
k.ú. Horní Chrášťany 
k.ú. Vodice u Lhenic 
k.ú. Lhenice 
k.ú. Vadkov 
k.ú. Třešňový Újezdec 

    Ktiš k.ú. Smědeč 
k.ú. Dobročkov 

 Český Krumlov Český Krumlov Český Krumlov Chvalšiny k.ú. Střemily 
k.ú. Chvalšiny 

    Kájov k.ú. Křenov u Kájova 
    Hořice na Šumavě k.ú. Svíba 

k.ú. Skláře na Šumavě 
k.ú. Hořice na Šumavě 
k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě 

   Horní Planá Černá v Pošumaví k.ú. Černá v Pošumaví 
    Frymburk k.ú. Frymburk 

  ----- ----- Vojenský újezd Boletice k.ú. Boletice 

Pozn.: Vojenský újezd Boletice je samostatnou územní jednotkou, která je zařazena do území krajů a okresů, ale není nezařazena do obcí. Na území 
vojenského újezdu není vykonávána samospráva. 

Umístění záměru ve vztahu k územně-správnímu členění území je zřejmé z přílohy 1.1 této dokumentace. 

   B.I.4.    Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru 
Novostavba. 

Možnost kumulace s jinými záměry 
Záměr bude interferovat s rozvojovými záměry v území (dopravní a technická infrastruktura, urbanizace apod.). Protože záměr je 
v souladu se zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje i územních plánů dotčených obcí, jejichž součástí je i posouzení 
udržitelného rozvoje území, není očekávána významná kumulace negativních vlivů. 
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   B.I.5.    Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant 

Zdůvodnění potřeby a umístění záměru 
Navrhovaný záměr předpokládá posílení bezpečného a spolehlivého zásobování střední a východní Evropy plynem jako součásti 
vzájemně propojené stávající plynárenské soustavy. V souvislosti se vzrůstajícími nároky a zvyšováním dodávek ruského zemního 
plynu do zemí Evropské unie jsou realizovány a připravovány projekty s cílem zvýšit přepravní kapacity a diverzifikaci přepravních 
cest. 

Plynovod umožní napojení mezinárodních dopravních koridorů na stávající českou plynárenskou soustavu. Bude nedílnou součástí 
středoevropské plynárenské soustavy, která postupně vytváří alternativní možnosti vedení plynu, jejichž cílem je omezit závislost na 
stávajících dopravních trasách (s převažujícím směrem východ-západ) a vyloučit exkluzivní postavení Ukrajiny jako tranzitní země 
pro ruský plyn do střední a západní Evropy. Napojení na Rakousko představuje (po uvedení plynovodu Gazela do provozu) další 
důležitý severojižní směr přepravy plynu, jehož cílem je oba trhy propojit a vytvořit tak (pro přepravu) konkurenceschopnější 
prostředí. V roce 2013 byl záměr v rámci prioritního koridoru severojižního propojení plynárenských sítí ve střední, východní 
a jihovýchodní Evropě zařazen na Unijní seznam projektů společného zájmu. 
Obecným odůvodněním budování vysokotlakých plynovodů je naplnění republikových priorit územního plánování stanovených 
v článcích (27), (28), (30) Politiky územního rozvoje ČR 2008, vycházející z Územní agendy Evropské unie. Výstavba sítě 
vysokotlakých plynovodů je řazena k příležitostem k vytvoření rovných podmínek pro rozvoj území i v jeho okrajových a méně 
zalidněných oblastech. Z pohledu cílů a úkolů územního plánování dle stavebního zákona se jedná o vytváření předpokladů pro 
udržitelný rozvoj s vyvážením podmínek pro jeho 3. pilíř, koordinaci veřejných a soukromých záměrů na změny v území, rozvíjení 
civilizačních hodnot a stanovení koncepce rozvoje území. 
Záměr je umísťován do nového území, ojediněle je veden v souběhu se stávajícími produktovody (plynovody, ropovody). Trasa 
představuje, s ohledem na možnosti a limity území, relativně nejkratší spojku obou stanovených koncových bodů, bez vytváření 
významnějších závleků a bez prodlužování jejího vedení v krajině. 

Navržený koridor je součástí územně plánovací dokumentace. V Politice územního rozvoje ČR je záměr identifikován pod číslem P1, 
v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje pod číslem Ep10, kde respektuje vymezený koridor, avšak v úseku mezi cca km 
48,0 - 55,5 je trasa z původní trasy odkloněna a prochází územím vojenského újezdu Boletice. Tato změna je předmětem 
aktualizace ZÚR Jihočeského kraje. 

Jedná se o záměr republikového významu. 

Přehled zvažovaných variant 
Záměr není řešen ve více variantách trasy/technického řešení. 
Územní koridor trasy plynovodu je součástí územně plánovací dokumentace jak regionální, tak i místní. Z těchto důvodů nejsou 
uvažovány jiné varianty trasování. 

Různá technická řešení týkající se uvažované dimenze v rozpětí DN 800 až DN 1200 nepředstavují varianty záměru, mezi kterými 
by bylo rozhodováno v rámci posouzení vlivů na životní prostředí. Environmentální i bezpečnostní požadavky na všechny uvažované 
možnosti jsou srovnatelné a vlivy jsou uvažovány v jejich potenciálním maximu. V tomto ohledu představuje dimenze DN 1200 
maximální řešení a je tedy uvažována jako referenční pro posouzení vlivů na životní prostředí. 

Alternativa přepravy plynu jiným způsobem než plynovodem (např. v uzavřených tankerech ve formě stlačeného (CNG, PNG) nebo 
kapalného (LNG) zemního plynu) není uvažována. V evropských pevninských podmínkách tato možnost nepředstavuje efektivní 
řešení nároků na přepravu plynu. 

   B.I.6.    Popis technického a technologického řešení záměru 

Všeobecné údaje o záměru 
Předmětem záměru je výstavba vysokotlakého plynovodu o délce cca 76 km. Na trase je uvažováno s výstavbou 5 trasových 
uzávěrů. Plynovod je, mimo nadzemních zařízení v místě trasových uzávěrů, v celé trase uložen pod terénem. Paralelně 
s plynovodem bude pod úrovní terénu veden rovněž dálkový optický kabel. 
V úrovni studie proveditelnosti, která je podkladem pro zpracování dokumentace, je uvažováno s možností realizace plynovodu 
v různých dimenzích, a to od 800 mm do 1200 mm, při stejném provozním tlaku. Rozhodnutí týkající se realizace příslušné dimenze 
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závisí na aktuální analýze trhu a potřebách zákazníků v daném časovém horizontu. V konečném důsledku hraje významnou roli 
i ekonomické hledisko. 

Popis technického a technologického řešení záměru je rozdělen do následujících částí: 
• popis vlastního plynovodu (trubní vedení), 
• popis doprovodných staveb (trasové uzávěry a další), 
• údaje o vymezení ochranného a bezpečnostního pásma plynovodu. 

B.I.6.1. Plynovod 

Základní technické údaje záměru 
Projektovaný plynovod (DN 800/1200) je zařazen do podskupiny B2 - vysokotlaké plynovody nad 4 MPa do 10 MPa včetně. 
Požadavky na navrhování, stavbu a provoz tohoto plynovodu s výše uvedeným provozním tlakem jsou stanoveny v TPG 702 04, 
ČSN EN 12732, ČN EN 12327 a ČSN EN 1594. 

Celá trasa plynovodu je řešena jako jeden technologický celek s možností obousměrného provozu. Plynovodem bude dopravován 
zemní plyn. 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo nebo jako surovina pro chemický a palivový 
průmysl. Typické složení zemního plynu je následující (v závorce je uveden průměrný objemový podíl složky v zemním plynu): 
• metan (70 - 90% ), 
• etan, propan a vyšší (0 - 20% ), 
• dusík (0 - 5% ), 
• oxid uhličitý (0 - 8% ), 
• kyslík (0 - 0,2% ), 
• sirovodík (0 - 5% ), 
• síra, vzácné plyny (stopové množství). 

Plynovod bude zhotoven z ocelových trub jednotné délky a tloušťky stěny. Oba tyto parametry úzce souvisí se zvolenou dimenzí 
potrubí (DN - jmenovitá světlost/vnitřní průměr potrubí) a uvažovaném provozním tlaku (PN - jmenovitý tlak). Obecně platí, že vyšší 
dimenze nárokuje větší tloušťku stěny trubky (předpokládá se v rozmezí cca 12 - 18 mm)2. Délka trubky závisí na zvoleném typu, 
resp. konkrétním výrobci trubního materiálu (předpoklad cca 8 - 16 m). Všechny trubky budou přezkoušeny u výrobce vodním 
tlakem, podmínky zkoušek a kontrol jsou zakotveny ve speciálních technických předpisech. 

Ochrana proti korozi plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní (katodickou ochranou). V místech přechodu 
vodních toků a v úsecích s obtížnou geologickou stavbou bude vnější izolace chráněna před poškozením betonovým pláštěm nebo 
přídavnou vrstvou polypropylenu. 

Jednotlivé trubky budou přepravovány na trasu postupně podle potřeby a složeny podél rýhy (transport probíhá v prostoru 
pracovního pruhu). Spojování svařováním bude prováděno na povrchu. Pro doizolování montážních svárů, popř. pro opravy tovární 
izolace, budou použity smršťovací manžety, které vykazují srovnatelnou kvalitu jako izolace trubek. Směrové horizontální i vertikální 
změny budou řešeny ohybem. Potrubí bude následně ukládáno do rýhy. 

Postup montážních prací je přesně stanoven příslušným technickým předpisem a technickou normou. 

Údaje o trase záměru 
Trasa záměru je zřejmá z přílohy 1.1 této dokumentace. 
Předpokládaný začátek trasy je navržen u obce Záboří (k.ú. Záboří u Protivína). Zde dojde k napojení na soustavu transitních 
plynovodů, jejichž 3 linie (DN 800, DN 1000, DN 1400) prochází v prostoru mezi trasovými uzávěry TU26 a TU27. Od obce Záboří 
pokračuje plynovod víceméně přímou linií k obci Újezdec, kde za silnicí II/141 (km cca 2,2 trasy plynovodu) obchází lesní komplex 
Pod radostí a pokračuje směrem k obci Záblatíčko. Na trase přechází přes Újezdecký potok (km cca 4,0). Za obcí Záblatíčko křižuje 
Radomilický potok (km cca 6,1) a u obce Radomilice 2x podchází železniční trať, odkud je směřován do prostoru mezi rybníkem 
Jezero a Obecním rybníkem (km cca 8,0). Silnici I/20 přechází plynovod u obce Malovice, v km cca 10,3. Následně trasa směřuje 
k Netolicím, které obchází z východu mezi obcemi Olšovice a Mahouš (km cca 15,0), kříží silnici II/145 (km cca 17,0), překračuje 
Lužický potok a pokračuje na Dolní a Horní Chrášťany (km cca 21 - 23). Za Horními Chrášťany obchází kopec Stříbrná hora, míjí 
zemědělskou usedlost Nový Dvůr a podél Koubovského rybníka pokračuje směrem k Třešňovému Újezdci (km cca 27). Dále míří 

                                                             
2 Dle plánované aktualizace příslušných technických pravidel a norem (TPG a ČSN) bude při výstavbě a provozu plynovodů uvažováno 
s jednotnou tloušťkou trubního materiálu. 
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trasa k obcím Smědeček a Smědeč, kde v poměrně krátkých vzdálenostech překonává silnice II/122, II/143 a II/165 (km cca 32). 
Přímou linií je plynovod následně veden katastrálním územím Dobročkov, kde po překročení Rybářského potoka opět křižuje silnici 
II/165 (km cca 35,9) a souběžně s ní pokračuje k Střemilům. Zde západním směrem obchází soustavu chovných rybníků (km cca 
40) a podél Střemilského potoka vede k obci Chvalšiny (km cca 44). Za obcí Chvalšiny, u obce Křenov, vchází trasa na území 
vojenského prostoru Boletice (km cca 48), obchází Křenovský vrch a kopec Raziberg (km cca 49 - 50), před poutním kostem Sv. 
Mikuláše se stáčí jihozápadním směrem, kde je trasování navrženo souběžně s vedením vysokého napětí. Po překročení silnice 
vedoucí do Polné na Šumavě se stáčí okolo kóty 761,7 a pokračuje souběžně s potokem Škeblice. V km cca 54,1 opouští trasa 
plynovodu vojenský prostor. Dále pokračuje směrem na Hořice na Šumavě, které obchází západně, v km cca 59,5 překonává silnici 
I/39 a směřuje směrem na obec Plánička u Černé v Pošumaví. Z obce Plánička míří na Bližnou a Dolní Vltavici, kde v km cca 71 - 73 
překonává vodní nádrž Lipno a vede podél asfaltové silnice na státní hranici. Ukončena je na hranici ČR/Rakousko, v katastru 
bývalé obce Kyselov, v km cca 75,6 trasy plynovodu. 

Údaje o výstavbě 
Výstavba je obvykle prováděna v několika úsecích víceméně souběžně. Přehled stavebních činností při výstavbě je následující: 
• podání žádosti o vstup na pozemky, 
• vytýčení trasy plynovodu a okraje pracovního pruhu, 
• vytýčení a řádné vyznačení podzemních zařízení v obvodu pracovního pruhu, 
• zprůjezdnění pracovního pruhu, 
• skrývka ornice, 
• rozvoz trubního materiálu, 
• hloubení rýhy, 
• montáž trubního materiálu, 
• kontrola svarů, 
• pokládka trub, včetně elektrojiskrové zkoušky kvality izolace, 
• opravy meliorací, 
• zához potrubí, 
• napěťová a tlaková zkouška, 
• zkušební provoz, 
• technická rekultivace, likvidace provizorních objektů, 
• kolaudace, 
• provoz. 

V trase plynovodu se předpokládá využití pracovního pruhu v šířce až 36 m (závisí na příslušné dimenzi plynovodu). Na zemědělsky 
obhospodařovaných pozemcích bude skryta ornice v šířce celého pracovního pruhu, tj. 36 m, v mocnosti stanovené geologickým 
průzkumem (průměrně 0,3 m). Ornice bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s výkopkem. Na pozemcích určených 
k plnění funkce lesa bude pro realizaci stavby využíván pracovní pruh v šířce až 30 m, v nutných (odůvodněných) případech pak 
může být užší. 

Prostorové poměry v pracovním pruhu v úsecích se skrývkou ornice a bez skrývky ornice při uvažované maximální dimenzi 
plynovodu DN 1200 jsou znázorněny na následujících obrázcích: 

Obr.: Profil pracovního pruhu se skrýváním ornice při výstavbě 
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Obr.: Profil pracovního pruhu v lesních úsecích při výstavbě  

 
Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provádět většinou strojně, v kritických místech je možno použít ručního kopání. Šíře 
výkopu ve dně se předpokládá cca 2 m, krytí plynovodu bude minimálně 0,9 m nad úrovní trubky. V místech s vysokou hladinou 
podzemní vody a u přechodů vodních toků3 bude potrubí opatřeno zatěžovacími betonovými sedly, která brání vyplavení potrubí 
vlivem působení vodního vztlaku. 

Stěny rýhy budou svahovány. Sklony rýh (přechody silnic, vodních toků, vč. montážních a protlačovacích šachet) stanoví podle 
místních podmínek geologický průzkum v následném stupni projektové přípravy. 

Při pokládce je prováděn podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (písčitá zemina, písek), který musí zabránit kontaktu 
tvrdých a ostrých předmětů s izolací potrubí, a to i po dlouhé době provozu. Zásyp bude proveden vytěženou zeminou. Použití 
materiálu pro podsyp a obsyp potrubí z jiného zdroje než je původní výkopek, je konzervativně uvažován na cca 35 až 40 %  
z celkové délky trasy (bude upřesněno po provedení inženýrsko-geologického průzkumu). Při zasypávání rýhy nesmí dojít 
k porušení izolace potrubí. 

Pro křížení významných silničních a železničních komunikací budou využity protlaky (tzn. bez narušení povrchu), kolmo na osu 
komunikací. Technicky je možno realizovat buď protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou stranách koridoru (železnice, 
vodního toku) nebo tzv. řízený protlak z povrchu. Plynovod je instalován přímo v podzemí a vyžaduje jen vstupní a výstupní šachtu. 

Kontrola (která je zároveň hydraulickou zkouškou) na položeném a zasypaném potrubí je prováděna pomocí napěťové zkoušky, tzv. 
stresstestu. Stresstest prokazuje dosažení požadované hodnoty bezpečnosti potrubí vůči nejvyššímu provoznímu tlaku. Stresstest 
má tyto hlavní fáze: 
• předběžná kontrola těsnosti, 
• první tlakové zatížení, 
• druhé tlakové zatížení - zkouška pevnosti, 
• zkouška těsnosti. 

Předběžná kontrola těsnosti slouží k prověření těsnosti smontovaného potrubí, tlakovacích potrubí, armatur a ostatních zařízení. 
První tlakové zatížení slouží zejména k dosažení mezního tlaku stresstestu. Druhé tlakové zatížení ověřuje integritu potrubí 
z hlediska kritických vad. Závěrečná kontrola těsnosti má za cíl konečným způsobem prokázat, že potrubí je těsné. Zkouška těsnosti 
a pevnosti je tlakovou zkouškou plynového zařízení ve smyslu požadavku platných předpisů. 

Napěťová zkouška bude provedena v celém úseku trasy. Médiem pro napěťovou zkoušku bude voda. Plynovod bude rozdělen na 
několik úseků vyčleněných podle převýšení, které budou samostatně prověřeny. Voda bude do potrubí vtláčena plnícími čerpadly 
a postupně přepouštěna z jednoho úseku do druhého. Po provedení tlakové zkoušky je nutné potrubí vyprázdnit a vysušit. 

Revize a čištění plynovodu, filtrace plynu 
Provoz plynovodu vyžaduje provádění kontrol v intervalu cca 1x měsíčně, většinou formou leteckých inspekcí, zahrnující průlet nad 
trasou plynovodu. Při kontrolách je zjišťován stav ochranného pásma plynovodu, stav porostů, ochranných prvků plynovodu a jsou 
detekovány případné vizuální úniky plynu. 

                                                             
3 Při podchodu vodotečí je hloubka výkopu stanovena normou. Na nesplavněném toku je předepsáno krytí 0,50 m nad horní hranou potrubí, 
   na splavněném pak 1,0 m nad horní hranou potrubí. 
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Čištění plynovodu nebo jeho vnitřní inspekci umožňují čistící komory, případně uzel čistících komor. Čištění a kontrola stavu 
plynovodu je prováděna čistícím/inspekčním pístem (tzv. ježkem), který je protlačován potrubím za provozu tlakem dopravovaného 
plynu. Ježek se pohybuje potrubím rychlostí cca 20 km/hod. Plynovod je rozdělen na samostatné čistitelné úseky, které jsou 
vybaveny startovacími a přijímacími komorami pro vložení a vyjmutí čistících ježků. Každý z těchto úseků je vybaven souborem 
zařízení sloužících k odpouštění nečistot vytlačených při čistění z potrubí. Nečistoty, které gumové manžety čistícího ježka setřou 
z vnitřního povrchu potrubí, jsou na konci čistícího úseku z koncové komory vpuštěny do odlučovače a dále do zabezpečené nádrže 
na odpad. Odpad má kašovitou konzistenci a je složen ze směsi uhlovodíků a mechanických nečistot; jeho likvidace je prováděna 
ekologicky specializovanou firmou. Množství nečistot se pohybuje od 1 do 10 m3, v závislosti na provozním režimu plynovodu. 
Čištění je v průměru prováděno cca 1x do roka, vnitřní inspekce pak (dle TPG 905 01) minimálně 1x za 8 let. 

Odstranění nečistot z plynu (prach, tekuté složky atd.) před vstupem do kompresorů (v kompresních stanicích) nebo pro účely 
měření je prováděno pomocí filtrace. Filtr je tvořen trubkovým tělesem opatřeným přírubovými hrdly pro vstup a výstup plynu. Spodní 
část filtru je řešena jako gravitační odlučovač a je opatřena kulovým kohoutem pro vypouštění mechanických nečistot. Horní část 
filtru tvoří zámková příruba s víkem umožňující kontrolu a výměnu filtrační vložky umístěné uvnitř trubkového tělesa. Filtrace může 
být jednoduchá nebo složená z více filtračních jednotek, pak se jedná o uzel filtrace. 

Na trase je projektováno zařízení k čistění a filtraci plynu v trasovém uzávěru Záboří. 

Opravy nevyhovujících částí plynovodu 
Opravy potrubí se provádí: 
• navrtávkou za sníženého tlaku (technologie T.D.W.)4, 
• odstavením potrubí v uzavřeném úseku. 

Varianta opravy navrtávkou se využívá při nemožnosti přerušení dodávek plynu a je bezodstávková (snahou je minimalizovat 
odstavenou vzdálenost potrubí na maximálně desítky metrů). Před zahájením prací je na stávajícím potrubí snížen tlak. Následně 
jsou připojeny dvoudílné TDW tvarovky a pomocí specializovaného zařízení je tlakově izolován příslušný úsek potrubí (prostor lze 
oddělit a přemostit pomocí propoje mezi tvarovkami nebo pomocí stoplovacího zařízení). Poté je izolovaná část potrubí odplyněna 
a následuje odstranění nevyhovujícího úseku. Po nahrazení nevhodné části potrubí je provedena kontrola sváru, odstraněno 
přemostění a obnoven provoz plynovodu. (Pozn.: Do stávajícího potrubí budou vloženy oddělovací balóny, které z hlediska 
bezpečnosti musí zajistit nevýbušnou atmosféru v místě opravy vady. Ovšem hlavním bezpečnostním prvkem, dle platné legislativy, 
jsou dvě uzavírací armatury a meziprostor, který je odvětráván.) 

Druhá metoda představuje opravu potrubí formou jeho odstavení v uzavřeném úseku, tj. nejčastěji mezi trasovými uzávěry 
(průměrná vzdálenost cca 18 - 25 km). Plyn z uzavřeného úseku je pomocí přečerpávacího kompresoru odčerpán až do tlaku 
alespoň 0,5 MPa. Po přečerpání je zbytkový objem plynu řízeně odpouštěn do ovzduší5. Postupně dochází k výměně nevyhovujících 
částí potrubí. Následně je provedena kontrola svárů a těsnosti potrubí, po té je obnoven provoz. 

Údaje o demontáži, ukončení provozu 
Plynovod je považován za trvalou stavbu. Materiálově je konstruován na provozní dobu minimálně 30 a více let. V průběhu provozu 
jsou automaticky prováděny pravidelné kontroly kvality a těsnosti potrubí. 

Pokud je rozhodnuto plynovodem již dále plyn nedistribuovat, pak je potrubí odplyněno a poté buď vytrháno, nebo rozděleno na 
menší úseky, zadýnkováno a ponecháno v zemi. 

Odplynění6 bude provedeno pomocí přečerpávacích kompresorů a zbytkový nevyčerpaný plyn postupně odpouštěn do atmosféry. 
Poté se na potrubí připojí provětrávací ventilátor, který vytlačí veškerý zbytkový plyn z potrubí. Následně se do potrubí vtlačí inertní 
plyn a na volné konce budou přivařena dna, čímž se celý úsek uzavře a odpojí od plynárenské soustavy. 

                                                             
4 Podrobnější technické a technologické údaje jsou uvedeny na http://www.tdwilliamson.com. Průběh opravy potrubí za využití technologie T.D.W. 
rovněž znázorňují animace volně dostupné na www.youtube.com (např. http://www.youtube.com/watch?v=npcrcR7rTKc). 
5 V současnosti již existují technologie umožňující přečerpat veškerý plyn a lze předpokládat, že v době realizace projektu bude toto zařízení již 
v majetku provozovatele zařízení. 
6 Popis postupu demontáže odpovídá v současné době používanému technologickému postupu odplynění, na jehož základě byly klasifikovány vlivy 
záměru v období ukončení provozu. Je velmi pravděpodobné, že v době případného ukončení provozu (horizont 70 let a více) budou využity 
jiné/efektivnější metody odpovídající aktuálnímu stupni vědecko-technického vývoje. 

http://www.tdwilliamson.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=npcrcR7rTKc)
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B.I.6.2. Doprovodné stavby 

Trasový uzávěr (TU) 
Linie plynovodu je z provozních a bezpečnostních důvodů v délkově limitovaných vzdálenostech rozdělena na samostatně 
odstavitelné úseky vsazením uzávěrů do potrubí. V případě havárie uzávěr automaticky uzavře porušený úsek. Při normálním 
provozním režimu je uzávěr používán pro odtlakování odstaveného úseku a jeho zpětném zprovoznění. 

Na trase je předpokládána výstavba 5 trasových uzávěrů v těchto lokalitách: 
• Záboří, 
• Lhenice, 
• Chvalšiny, 
• Dolní Vltavice, 
• Kyselov. 

Rozdělovací uzel 
Rozdělovací uzel je technologický objekt, ve kterém se stýká více plynovodů. Tyto jsou vzájemně propojeny potrubním systémem 
s armaturami, které umožňují nastavení různých režimů podle požadavků provozovatele. 

Funkci rozdělovacího uzlu na trase bude plnit trasový uzávěr Záboří. 

Označení plynovodu v terénu 
Plynovod bude v terénu označen žluto-červeno-žluto-černými orientačními sloupky. Funkci označení plní též čichačky a propojovací 
objekty. 

B.I.6.3. Ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranné pásmo 
Navrhovaný VTL plynovod jako plynárenské zařízení ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, je chráněn 
ochranným pásmem k zajištění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Pásmo dle §68 činí 4 m na obě strany od půdorysu 
plynovodu, u technologických zařízení (např. trasový uzávěr) 4 m od půdorysu objektu. 

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost 
a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu (i mimo ně) nesmí dojít k poškození plynárenského 
zařízení. 

Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob 
provozovatel plynárenské soustavy/plynovodu stanoví pro realizaci veřejně prospěšné stavby (pokud je prokázána nezbytnost jejího 
umístění v ochranném pásmu) písemné podmínky; případně udělí písemný souhlas se stavební činností, umísťováním jiných než 
veřejně prospěšných staveb, prováděním zemních prací, zřizováním skládek a uskladňováním materiálu v ochranném pásmu. 
V lesních průsecích udržuje provozovatel přepravní soustavy/plynovodu na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě 
strany od osy plynovodu; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto činnost umožnit. Vysazování trvalých 
porostů kořenících do hloubky více než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu o šířce 2 m 
na obě strany od osy plynovodu. 

Bezpečnostní pásmo 
Bezpečnostní pásmo je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, 
bezpečnosti a majetku osob. Rozsah bezpečnostního pásma pro navrhovaný plynovod dle §69 energetického zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění, činí 160 m na obě strany od půdorysu plynovodu. 

Bezpečnostním pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
od půdorysu plynového zařízení měřeného kolmo na jeho obrys. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde 
k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze zřizovat veřejně prospěšné stavby v bezpečnostním pásmu, jen pokud 
stavebník prokáže nezbytnost takovéhoto umístění, popř. umístit jinou než veřejně prospěšnou stavbu pouze s předchozím 
písemným souhlasem fyzické i právnické osoby, která zodpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 
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   B.I.7.    Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:     v průběhu roku 2020 
Předpokládaný termín dokončení, uvedení do provozu:   v průběhu roku 2022 

   B.I.8.    Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 
kraje: Jihočeský    Jihočeský kraj 
      U Zimního stadionu 1952/2 

     370 76  České Budějovice 
      tel.: 386 720 111 

     e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz 
     IDDS: kdib3rr 

obce: Protivín     Město Protivín 
      Masarykovo nám. 128 

     398 11 Protivín 
       tel.: 382 251 010, 382 251 014 

      e-mail: podatelna@muprotivin.cz 
      IDDS: x48bszz 

 Číčenice    Obec Číčenice 
      Číčenice 79 

     387 71 Číčenice 
      tel.: 383 381 101 

     e-mail: oucicenice@centrum.cz 
     IDDS: pwib58i 

 Dříteň     Obec Dříteň 
      Dříteň 152 

     373 51 Dříteň 
      tel.: 387 991 121 

     e-mail: podatelna@obecdriten.cz 
     IDDS: rqibekv 

 Dívčice     Obec Dívčice 
      Dívčice 41 

     373 48 Dívčice 
      tel.: 387 999 260 

     e-mail: obecdivcice@volny.cz 
     IDDS: pbub5c8 

 Sedlec     Obec Sedlec 
      Sedlec 48 

     373 48 Sedlec 
      tel.: 387 983 057 

     e-mail: obec_sedlec@sedlec.cz 
     IDDS: zj2bius 

mailto:posta@kraj-jihocesky.cz
mailto:podatelna@muprotivin.cz
mailto:oucicenice@centrum.cz
mailto:podatelna@obecdriten.cz
mailto:obecdivcice@volny.cz
mailto:obec_sedlec@sedlec.cz
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 Hlavatce    Obec Hlavatce 
      Hlavatce 44 

     373 48 Dívčice 
      tel.: 606 350 347 

     e-mail: hlavatce@obechlavatce.cz 
     IDDS: g93b8hw 

 Malovice    Obec Malovice 
      Malovice 5 

     384 11 Netolice 
      tel.: 388 324 065 

     e-mail: starosta@malovice.cz 
     IDDS: bzybnan 

 Olšovice    Obec Olšovice 
      Olšovice 34 

     384 11 Netolice 
      tel.: 388 324 927 

     e-mail: obec.olsovice@tiscali.cz 
     IDDS: wawapch 

 Mahouš    Obec Mahouš 
      Mahouš 17 

     384 11 Netolice 
      tel.: 388 325 204, 388 325 184 

     e-mail: obecmahous@cbox.cz 
     IDDS: shcatza 

 Babice     Obec Babice 
      Babice 40 

     384 11 Netolice 
      tel.: 380 427 961, 724 192 171 

     e-mail: babicept@quick.cz 
     IDDS: hdvj2wp 

 Lhenice    Městys Lhenice 
      Školní 124 

     384 02 Lhenice 
      tel.: 388 321 297 

     e-mail: obec@lhenice.cz 
     IDDS: b7zbc6s 

 Ktiš     Obec Ktiš 
      Ktiš 11 

     384 03 Ktiš 
      tel.: 388 323 526 

     e-mail: ktis@ktis.cz 
     IDDS: c89edq5 

mailto:hlavatce@obechlavatce.cz
mailto:starosta@malovice.cz
mailto:obec.olsovice@tiscali.cz
mailto:obecmahous@cbox.cz
mailto:babicept@quick.cz
mailto:obec@lhenice.cz
mailto:ktis@ktis.cz
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 Chvalšiny    Obec Chvalšiny 
      Chvalšiny 38 

     382 08 Chvalšiny 
      tel.: 380 739 149 

     e-mail: podatelna@chvalsiny.cz 
     IDDS: rezb2uv 

 Kájov     Obec Kájov 
      Kájovská 100 

     382 21 Kájov 
      tel.: 380 731 237 

     e-mail: ou-kajov@ou-kajov.cz 
     IDDS: hwhb3tm 

 Hořice na Šumavě   Obec Hořice na Šumavě 
      Hořice na Šumavě 40 

     382 22 Hořice na Šumavě 
      tel.: 380 737 101 

     e-mail: info@horicenasumave.cz 
     IDDS: vaebead 

 Černá v Pošumaví   Obec Černá v Pošumaví 
      Černá v Pošumaví 46 

     382 23 Černá v Pošumaví 
      tel.: 380 744 017 

     e-mail: podatelna@cernavposumavi 
     IDDS: k7wbyar 

 Frymburk    Městys Frymburk 
      Náměstí 78 

     382 79 Frymburk 
      tel.: 380 735 114 

     e-mail: info@frymburk.info 
     IDDS: wnkbeg2 

   B.I.9.    Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 

Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. V rámci tohoto 
zákona budou v průběhu přípravy záměru probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí: 
• územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby), 
• kolaudační souhlas. 

Ve smyslu § 13 odst. (2) uvedeného zákona vykonává u zařízení pro přepravu plynu působnost stavebního úřadu k vydání 
územního rozhodnutí, Ministerstvo pro místní rozvoj: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR     Ministerstvo pro místní rozvoj 
      Územní plánování a stavební řád 
      Staroměstské náměstí 6 

     110 15 Praha 1 

       tel.: 224 861 111 
      e-mail: posta@mmr.cz 
      IDDS: 26iaava 

mailto:podatelna@chvalsiny.cz
mailto:ou-kajov@ou-kajov.cz
mailto:info@horicenasumave.cz
mailto:info@frymburk.info
mailto:posta@mmr.cz
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Ve smyslu § 16 odst. (2) písm. d) uvedeného zákona vykonává u zařízení pro přepravu plynu působnost stavebního úřadu, 
s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, Ministerstvo průmyslu a obchodu: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu     Ministerstvo průmyslu a obchodu 
      Stavební úřad 
      Na Františku 32 

     110 15 Praha 1 
      tel.: 224 851 111 

     e-mail: posta@mpo.cz 
     IDDS: bxtaaw4 

Záměr je umístěn ve správním obvodu těchto stavebních úřadů: 
Krajský úřad Jihočeského kraje     Krajský úřad Jihočeského kraje 
(nadřízený stavební úřad pro správní území Jihočeského kraje)  Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, 

     stavebního řádu a investic 
      U Zimního stadionu 1952/2 

     370 76 České Budějovice 
      tel.: 386 720 111 

     e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz 
     IDDS: kdib3rr 

Městský úřad Protivín      Městský úřad Protivín 
(pro správní území: Protivín)     Stavební úřad 
      Masarykovo nám. 128 

     398 11 Protivín 
      tel.: 382 252 201 

     e-mail: podatelna@muprotivin.cz 
     IDDS: x48bszz 

Městský úřad Vodňany      Městský úřad Vodňany 
(pro správní území: Číčenice)     Odbor výstavby a územního plánování 
      Náměstí Svobody 18 

     389 01 Vodňany 
      tel.: 383 379 160-164 

     e-mail: muvod@muvodnany.cz 
     IDDS: fb9bfyg 

Městský úřad Hluboká nad Vltavou     Městský úřad Hluboká nad Vltavou 
(pro správní území: Dříteň)      Stavební úřad 
      Masarykova 36 

     373 41 Hluboká nad Vltavou 
      tel.: 387 001 338, 387 001 328 

     e-mail: smrcka@hluboka.cz 
     IDDS: cdxbedz 

Městský úřad Zliv      Městský úřad Zliv 
(pro správní území: Dívčice)     Stavební úřad 
      Dolní náměstí 585 

     373 44 Zliv 
      tel.: 387 993 266, 387 993 346 

     e-mail: mu.zliv.kral@zliv.net 
     IDDS: 8dna98w 

mailto:posta@mpo.cz
mailto:posta@kraj-jihocesky.cz
mailto:podatelna@muprotivin.cz
mailto:muvod@muvodnany.cz
mailto:smrcka@hluboka.cz
mailto:mu.zliv.kral@zliv.net
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Magistrát města České Budějovice     Magistrát města České Budějovice 
(pro správní území: Sedlec, Hlavatce)    Stavební úřad 
      Kněžská 19 

     370 92 České Budějovice 
      tel.: 386 804 002-003 

     e-mail: eliasv@c-budejovice.cz 
     IDDS: kjgb4yx 

Městský úřad Netolice      Městský úřad Netolice 
(pro správní území: Malovice, Olšovice, Mahouš, Babice)  Stavební úřad 
      Mírové nám. 208 

     384 11 Netolice 
      tel.: 388 324 601-602 

     e-mail: mu.stavebni.urad@netolice.cz 
     IDDS: wj3bcgt 

Městský úřad Prachatice      Městský úřad Prachatice 
(pro správní území: Lhenice, Ktiš)     Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje 
      Velké nám. 1 

     383 01 Prachatice 
      tel.: 388 607 552 

     e-mail: mesto.vyst@mupt.cz 
     IDDS: j5xbvr2 

Městský úřad Český Krumlov     Městský úřad Český Krumlov 
(pro správní území: Chvalšiny, Kájov, Hořice na Šumavě)  Stavební úřad 
      Kaplická 439 

     381 01 Český Krumlov 
      tel.: 380 766 800, 380 766 809 

     e-mail: johana.hanusova@mu.ckrumlov.cz 
     IDDS: 64pbvxc 

Městský úřad Horní Planá      Městský úřad Horní Planá 
(pro správní území: Černá v Pošumaví, Frymburk)   Stavební úřad 
      Náměstí 54 

     382 26 Horní Planá 
      tel.: 380 724 417, 380 724 419 

     e-mail: stavebni@horniplana.cz 
     IDDS: re7bd6q 

Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice    Újezdní úřad vojenského újezdu Boletice 
(pro správní území: Vojenský újezd Boletice)     
      Boletice 3 

     Boletice u Českého Krumlova 
     381 01 Český Krumlov 

      tel.: 973 327 203 
     e-mail: uuvu.boletice@seznam.cz 
     IDDS: m6gb3kh 

mailto:eliasv@c-budejovice.cz
mailto:mu.stavebni.urad@netolice.cz
mailto:mesto.vyst@mupt.cz
mailto:johana.hanusova@mu.ckrumlov.cz
mailto:stavebni@horniplana.cz
mailto:uuvu.boletice@seznam.cz
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   B.II.   
 

ÚDAJE O VSTUPECH 

   B.II.1.    Půda 

Trvalý zábor/odnětí/omezení:      cca 2,9 ha, z toho: 
 ZPF:     cca 0,2 ha 
 PUPFL7: (trvalé odnětí):   bez nároku 
   (trvalé omezení)   cca 2,7 ha 
 ostatní:     bez nároku 
 Realizace záměru vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) na plochách určených pro výstavbu doprovodných 

staveb plynovodu, tj. trasových uzávěrů, případně příjezdových komunikací. Trvalé odnětí pozemků určený k plnění funkce lesa 
(PUPFL) není nárokováno. Trvalé omezení PUPFL svým rozsahem odpovídá ploše vymezené ochranným pásmem plynovodu. 

Dočasný zábor/odnětí/omezení (zábor při výstavbě):   cca 269,7 ha, z toho: 
 ZPF:     cca 228,8 ha 
 PUPFL: (dočasné odnětí):   bez nároku 
   (dočasné omezení)   cca   15,5 ha 
 ostatní:     cca   25,4 ha 
 Klasifikace rozsahu dočasného záboru na pozemcích ZPF závisí na časové náročnosti prováděných prací. Doba provádění 

zemních prací, tj. uložení potrubí a následná rekultivace, bude trvat méně než 1 rok. Pro potřebu stanovení rozsahu dotčených 
ploch je tedy použit obecnější termín, a to zábor při výstavbě. V případě PUPFL se jedná o dočasné omezení. 

 Zábor ploch ZPF při výstavbě, stejně jako dočasné omezení PUPFL, bude realizován v ploše pracovního pruhu, který se 
předpokládá v šířce 36 m (ZPF, ostatní plochy) a 30 m (PUPFL), dále na plochách určených pro výstavbu trasových uzávěrů 
(pouze ZPF, ostatní plochy). 

Dotčené katastrální území:  
 k.ú. Babice u Netolic (655244)   k.ú. Boletice (607151) 
 k.ú. Černá v Pošumaví (619868)  k.ú. Číčenice (623482) 
 k.ú. Dívčice (626180)    k.ú. Dobročkov (676772) 
 k.ú. Dolní Chrášťany (642959)   k.ú. Frymburk (635260) 
 k.ú. Hlavatce u Českých Budějovic (746681) k.ú. Horní Chrášťany (642967) 
 k.ú. Hořice na Šumavě (645231)  k.ú. Chvalšiny (655333) 
 k.ú. Křenov u Kájova (662046)   k.ú. Lékařova Lhota (746690) 
 k.ú. Lhenice (680885)   k.ú. Mahouš (689769) 
 k.ú. Malovice u Netolic (691224)  k.ú. Mýto u Hořic na Šumavě (645249) 
 k.ú. Olšovice (689785)   k.ú. Podeřiště (691241) 
 k.ú. Skláře na Šumavě (645257)  k.ú. Smědeč (676802) 
 k.ú. Střemily (655341)   k.ú. Svíba (645273) 
 k.ú. Třešňový Újezdec (680893)  k.ú. Vadkov (680907) 
 k.ú. Vodice u Lhenic (680915)   k.ú. Záblatí (789089) 
 k.ú. Záboří u Protivína (67432) 
 
 
 

                                                             
7 Stavba plynovodu je stavbou s omezenou životností. Odnětí či omezení z PUPFL dle §15 odst. (1) zákona č. 289/95 Sb., v platném znění je 
definováno takto:" Odnětí pozemků k plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků 
pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. 
Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné 
účely na omezenou dobu uvedenou v rozhodnutí (§ 13 odst. (1)". 
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   B.II.2.    Voda 

Pitná voda:       bez nároků (bezobslužný provoz) 
Požární voda:       bez nároků (mobilní zdroj) 
Ostatní (technologická) voda:     bez nároků 

Výstavba: pitná voda:     spotřeba nespecifikována (běžná) 
 Pitná voda bude spotřebovávána při zabezpečování osobní hygieny stavebních dělníků - relativně malá množství - v řádu jednotek 

m3 denně. Voda pro hygienické potřeby bude zajišťována obvyklým způsobem (dovoz cisternou, případně napojení objektů 
na existující rozvody vody), a to podle charakteru a umístění staveništního zařízení (dočasné objekty zařízení staveniště, mobilní 
sociální zařízení aj.). Pro pitné účely se předpokládá dovoz balené vody. 

 ostatní (technologická) voda:   cca 35 000 m3 
 Voda bude využita jako medium pro napěťovou zkoušku. Plynovod bude rozdělen na úseky, které budou prověřeny samostatně, 

maximální délka zkoušeného potrubí je 15 km, záleží však na převýšení daného úseku a nadmořské výšce. Voda bude do potrubí 
napuštěna plnicími čerpadly a po provedení zkoušky podle možností vždy přepuštěna z jednoho úseku do druhého. 

 Při výstavbě trasových uzávěrů lze předpokládat spotřebu pro přípravu betonových směsí, zvlhčování betonu. Užitková voda pro 
tyto účely bude na staveniště dovážena v cisternách, případně budou využity existující rozvody, výrobna betonových směsí 
(doposud neurčena) bude disponovat vlastním zdrojem. 

   B.II.3.    Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie:       jednotky MWh/rok 
 Elektrická energie bude využívána pro zabezpečení provozu trasových uzávěrů (provozní a bezpečnostní zařízení, pohon armatur, 

otvírání brány, osvětlení areálu atd.). 

Zemní plyn:       bez nároků 
Ostatní: podsyp a obsyp potrubí   cca   51 000 m3 
 Při pokládce je prováděn podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (písčitá zemina, písek), který musí zabránit kontaktu 

tvrdých a ostrohranných předmětů s izolací potrubí, a to i po dlouhé době provozu. Použití materiálu pro podsyp a obsyp potrubí 
z jiného zdroje než je původní výkopek, je konzervativně uvažován na cca 35 - 40 % z celkové délky trasy. 

Výstavba: média (pohonné hmoty, elektrická energie): spotřeba nespecifikována (běžná) 
 konstrukční materiály:   ocelové trubky 
       izolační materiály 
       materiály pro realizaci katodické ochrany 
       ocelové chráničky pro protlaky 
       zatěžovací betonová sedla 
       sloupky pro označení trasy aj. 
 Montáž plynovodu probíhá z importovaných modulů, které jsou od výrobce zhotoveny dle předem určených specifikací (tzv. "na 

míru") a na místo budou dopraveny pomocí železnice do nejbližší překládací stanice a poté tahačů s návěsy. 

 stavební materiály:    nespecifikováno (běžná spotřeba) 
 Jde o běžně na trhu dostupné stavební materiály. Spotřeba je jednorázová v průběhu výstavby, bez nároků na pravidelnou dodávku 

v době provozu. Bilance zemních prací je spíše přebytková, nelze tak vyloučit nároky na transport výkopové zeminy resp. 
obsypového materiálu. 
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   B.II.4.    Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Doprava: provoz:  intenzita dopravy:  jednotky vozidel/rok 
   druh vozidel  lehká (terénní) osobní, výjimečně těžká 

 Provoz plynovodu vyžaduje provádění kontrol v intervalu cca 1x měsíčně, většinou ve formě leteckých inspekcí, zahrnující průlet 
nad trasou plynovodu. Při kontrolách je zjišťován stav ochranného pásma plynovodu, stav porostů, ochranných prvků plynovodu 
a jsou detekovány případné úniky plynu. Tyto kontroly nenárokují žádnou těžkou nebo speciální dopravní techniku. Letecká 
obhlídka využívá ultralehkých letounů nebo lehkých letounů všeobecného letectví, startujících z vhodných letišť. 

 V případě zjištění závad jsou tyto zaznamenány a opravovány, opět bez použití těžké nebo speciální dopravní techniky. Pouze 
v případě výkopových prací by se dal očekávat pohyb těžké mechanizace, tato situace však bude zcela výjimečná. 

 Údržbu koridoru trasy plynovodu (vysekávání náletu a podrostu v ochranném pásmu - týká se zejména lesních úseků) provádí 
příslušný vlastník nebo správce pozemků (lesní společnost), dopravní nároky jsou i v tomto případě poměrně malé a v průběhu 
prací nepřekročí jednotky vozidel denně. 

 výstavba:  intenzita dopravy  variabilní (do max. cca 50 vozidel/den) 
    druh vozidel  převážně těžká nákladní 
 Nejvýznamnější, avšak jednorázové, dopravní nároky lze očekávat v období výstavby. V tomto období bude nutno zajistit: 

• Smýcení vzrostlých stromů v ochranném pásmu plynovodu a pracovním pásu. Týká se zejména lesních úseků a jde v zásadě 
o řádnou těžbu (kácení, přibližování a transport dřeva) prováděnou vlastníkem nebo správcem lesa. Dopravní nároky: jednotky až 
několik desítek pojezdů těžkých vozidel denně. 

• Skrývka ornice. Týká se úseků vedených po orné půdě. Bude prováděna těžkou technikou (buldozer, rypadlo, dokončovací stroj), 
ornice bude uložena přímo v pracovním pruhu (nebude transportována mimo staveniště) a po dokončení prací bude uložena 
zpět. Dopravní nároky: pohyb techniky v pracovním pruhu. 

• Výkop rýhy pro uložení plynovodu. Výkop bude proveden těžkou technikou (rypadlo) a bude uložen přímo v pracovním pruhu 
(nebude transportován mimo staveniště), po dokončení bude uložen zpět. Dopravní nároky: pohyb techniky v pracovním pruhu. 

• Transport trubek od výrobce. Trubky budou dopravovány od výrobce železnicí do nejbližší vykládací železniční stanice, kde 
budou zřízeny mezisklady. Dodávky budou prováděny dle potřeby (just-in-time), bude udržována jen malá zásoba trubek. 
Dopravní nároky: nejvýše jednotky železničních souprav denně. 

• Transport trubek na místo montáže a ukládání. Trubky budou dopravovány těžkými nákladními automobily na místo určení (po 
silničních komunikacích a poté pracovním pruhem). Nakládány a skládány budou mobilními autojeřáby. Autojeřáby budou 
asistovat truboukladačům i při montážních pracích v místě montáže a ukládání plynovodu. Dopravní nároky: jednotky až desítky 
pojezdů těžkých nákladních vozidel denně, jednotky pojezdů autojeřábu denně. 

• Zához výkopu a uložení ornice. Výkop bude zpětně zasypán pomocí rypadel, případné přebytky výkopu budou rozprostřeny 
v pracovním pruhu resp. transportovány na vhodnou deponii. Ornice bude poté v pracovním pruhu zpětně rozprostřena 
buldozerem. Dopravní nároky: jednotky pojezdů těžkých nákladních vozidel denně, pohyb techniky v pracovním pruhu. 

• Další dopravní nároky. V průběhu výstavby bude nezbytná doprava pracovníků, revizní techniky, drobného servisního 
a konstrukčního materiálu, pohonných hmot, mazadel, stravy a balených vod případně dalších nespecifikovaných náležitostí. Tato 
doprava bude zajištěna osobními (případně terénními) nebo lehkými nákladními automobily. Dopravní nároky: desítky pojezdů 
osobních (terénních) nebo lehkých nákladních vozidel denně. 

 Záměr bude budován převážně v prostoru mimo stávající silnice, nevznikají tedy nároky na uzavírky komunikací a z toho vyplývající 
objízdné trasy. 

Ostatní:       bez významných nároků 
 Jednotlivé sítě, dotčené výstavbou, budou uvedeny do původního stavu resp. do stavu vyžadovaného jejich správci. 
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   B.III.   
 

ÚDAJE O VÝSTUPECH 

   B.III.1.    Ovzduší 

Bodové zdroje:       bez výstupů 

Liniové zdroje:       bez výstupů 
Plošné zdroje:       bez výstupů 
 V souvislosti se záměrem nevznikají žádné bodové, liniové ani plošné zdroje znečišťování ovzduší. 

Výstavba:       provoz běžné stavební technicky 
 bodové zdroje:    nebudou provozovány 

 liniové zdroje: doprava materiálu:  cca 100 vozidel projíždějících pracovním pruhem 
       NOx:  0,768 kg/km.den 
       PM10:  0,058 kg/km.den 
       benzen:  0,769 kg/km.den 

 plošné zdroje pojezdy na staveništi: součet za celé staveniště 
       NOx:  24,48 kg/hod 
       PM10:  0,49 kg/hod 
       benzen:  1,08 kg/hod 
    emise prašných částic z manipulace se zeminou 
       PM10:  0,49 kg/hod 
 Emitované množství bude velmi proměnné v závislosti na klimatických podmínkách, v rámci rozptylové studie byla uvažována 

emise 2 g prašného aerosolu z každé tuny manipulovaného materiálu (zeminy, obsypu, ornice). 
 Celkový objem emisí a doba provozu zdroje nebudou z hlediska celkového vlivu významné. 

   B.III.2.    Odpadní voda 

Provoz:       bez výstupů, není produkována 
Výstavba: splaškové vody:    řádově jednotky m3/den 
 V případě potřeby (zařízení staveniště) se předpokládá se využití mobilních WC a sociálních zařízení, vybavených bezodtokými 

jímkami. 

 srážkové vody:    bez výstupů (voda bude volně vsakovat) 
 Jímání dešťových vod nebude prováděno. V průběhu výstavby bude v případě potřeby prováděno čerpání srážkových vod ze 

stavební rýhy, čerpaná voda bude volně vypouštěna na okolní pozemky. 

 ostatní (technologické) vody:   cca   30 000 m3 
 Jedná se o jednorázový výstup po ukončení napěťových zkoušek. Nakládání s těmito vodami bude předmětem samostatného 

správního řízení. 
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   B.III.3.    Odpady 

Provoz a údržba: nejvýznamnější druhy odpadů (katalogové číslo): 02 01 03, 05 07 99, 15 02 02*, 
       15 01 10*,15 01 11*,16 01 21 
 Nejvýznamnějším odpadem je odpad kat. č. 05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené (odpady z přepravy zemního plynu) O/N, který 

vzniká při údržbě plynovodu. Odpad má kašovitou konzistenci a je složen ze směsi uhlovodíků a mechanických nečistot. Pevná 
složka obsahuje zejména písek a rez z potrubí, kapalná pak vodu a alifatické uhlovodíky. 

 Z kategorie „nebezpečný“ je možno (srovnatelně s obdobím výstavby, pouze však v řádově menším množství) předpokládat vznik 
odpadu kat. č. 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné, 15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových 
nádob. 16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14. 

 Odpad kat. č. 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv vzniká při údržbě ochranného pásma plynovodu. Ostatní produkce odpadů je 
objemově nevýznamná. 

   Tab.: Provoz a údržba - předpokládaná produkce a způsob nakládání s odpady 

katalogové 
číslo název kategorie 

kód způsobu 
nakládání množství 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv O R3/R12 cca 3 t 
05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené 

(odpady z přepravy zemního plynu) 
O/N R3 cca 2,5 t 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné  

N D1 cca 0,02 t 

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu  
(např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob 

N R4 cca 0,05 t 

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

N R1 cca 0,02 t 

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené po čísly 16 01 07  
až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 

N D1 cca 0,1 t 

Jednotlivé odpady nevznikají pravidelně a jsou závislé na stanoveném plánu údržby, příp. vzniku havarijní situace. 

 Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude provozovatel zařízení, odpady budou 
zneškodňovány oprávněnou osobou. 

Výstavba: nejvýznamnější druhy odpadů (katalogové číslo): 17 05 04, 17 03 02, 17 09 04, 17 01 01, 17 01 07, 
       17 02 01, 17 04 05, 17 06 04, 17 01 07,  
       02 01 03, 02 01 07, 20 03 01, 
       15 02 02*, 15 01 10*, 15 01 11* 
 Objemově převažuje odpad 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie ostatní v celkovém množství cca 

135 400 t. Jedná se o přebytek zeminy z výkopových prací, která není využita ke zpětnému zásypu nebo terénním úpravám. Dále 
pak odpady ze stavební, příp. demoliční činnosti, a to odpad 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 a 17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 kategorie ostatní v celkovém množství 
cca 20 a 16 t. 

 Za významnější odpady lze rovněž považovat stavební a demoliční odpady kat. č. 17 01 01 Beton, 17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06, 17 02 01 Dřevo, 17 04 05 Železo a ocel a 17 06 
04 Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 a nebezpečné odpady kat. č. 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační 
materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, 15 01 
10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, 15 01 11* Kovové obaly obsahující 
nebezpečnou výplňovou  hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob. 

 Odpad kat. č. 02 01 07 Odpady z lesnictví vzniká při přípravě staveniště (pracovní pruh plynovodu). Vlastním mýcení dřeva před 
vlastní realizací stavby není považováno za produkci odpadů, ale těžbu dřeva. 

 Z kategorie „nebezpečný“ je možno (stejně v období výstavby, pouze v řádově menším množství) předpokládat vznik. 
 U odpadů kat. č. 20 03 01 Směsný komunální odpad je množství určováno především počtem pracovníků během výstavby. 
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   Tab.: Výstavba - předpokládaná produkce a způsob nakládání s odpady 

katalogové  
číslo název kategorie 

kód způsobu 
nakládání množství 

02 01 07 Odpad z lesnictví O R3/R12 cca 10 t 
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O R4 cca 0,08 t 
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O R5 cca 0,008 t 
12 01 13 Odpady ze svařování O R4 cca 0,2 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O R5 cca 0,2 t 
15 01 02 Plastové obaly O R5 cca 0,1 t 
15 01 04 Kovové obaly O R4 cca 0,2 t 
15 01 06 Směsné obaly O D1 cca 0,1 
15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  

nebo obaly těmito látkami znečištěné  
N D1 cca 0,05 t 

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu 
(např. azbest), včetně prázdných tlakových nádob 

N R4 cca 0,1 t 

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

N R1 cca 0,1 t 

17 01 01 Beton O R5 cca 7 t 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 

O R5 cca 3 t 

17 02 01 Dřevo O R1 cca 0,5 t 
17 02 03 Plasty O R3/R1/R12 cca 0,3 t 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N D1 cca 0,1 t 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O R5 cca 20 t 
17 04 05 Železo a ocel O R4 cca 2 t 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O R11/D1 cca 135 400 t 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem  

17 06 01 a 17 06 03 
O R12 cca 1 t 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O R5/D1 cca 16 t 

20 03 01 Směsný komunální odpad O D1 cca 24 t 

   Tab.: Způsob využívání odpadů (kód způsobu nakládání s odpady) 

Kód Způsob využívání odpadů 
R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 
R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla  

(včetně kompostování a dalších biologických procesů) 
R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 
R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 
R11 Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 
R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 

   Tab.: Způsob odstraňování odpadů (kód způsobu nakládání s odpady) 

Kód Způsob odstraňování odpadů 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

 Problematika odpadového hospodářství při výstavbě je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Původcem odpadu bude prováděcí firma, odpady budou zneškodňovány 
oprávněnou osobou. 
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   B.III.4.    Ostatní 

Hluk: provoz:     bez produkce 
 v průběhu výstavby:    < LA,10m = 78 dB m (špičkově krátkodobě) 
       < LA,10m = 72 dB m (průměrně) 
 Odpovídá buldozeru nebo rypadlu jako nejhlučnějšího stroje. Akustický výkon zdrojů hluku je limitován nařízením vlády 

č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Pro jeden stroj nepřekročí hladinu 
akustického výkonu LwA = 103 dB. Tomu odpovídá hladina akustického tlaku LA,10m = 75 dB, pro souběh dvou strojů v jednom místě 
tedy LA,10m = 78 dB. 

       jen v denním období mezi 7:00 až 21:00 
       v nočním období bez stavební činnosti 

Vibrace:       nejsou produkovány 
 Potenciální vibrace vznikající na komunikaci při provozu silniční dopravy jsou utlumeny v podloží na zanedbatelné hodnoty již 

v bezprostředním okolí místa jejich vzniku (do vzdálenosti nejvýše v řádu jednotek metrů od zdroje) a nešíří se do širšího okolí. 
 Totéž se týká i o období provádění stavebních prací (stavební doprava a technologie). 

Záření: ionizující záření:    bez významné produkce 
 Použití defektoskopických přístrojů pro kontrolu kvality svarů, založené na principu ultrazvukového nebo ionizujícího záření. Využití 

v souladu s jejich technickými podmínkami, bez významného vlivu na okolí. 

 neionizující záření:    bez významné produkce 
 Lze uvažovat pouze s běžnými komunikačními prostředky (vysílačky, mobilní telefony). Využití v souladu s jejich technickými 

podmínkami. 

Další fyzikální nebo biologické faktory:     nejsou používány 

   B.III.5.    Doplňující údaje 

Výstavba ani provoz záměru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního prostředí. Součástí záměru nejsou 
významné terénní úpravy nebo zásahy do krajiny. Záměr respektuje terénní reliéf území, nebudou vytvářeny nové antropogenní 
tvary v krajině (např. zářezy nebo násypy). 

Záměr neprodukuje ani žádné další výstupy do životního prostředí, výše nepopsané. 
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  ČÁST C   
 

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

   C.I.   
 

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 
DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Záměr je lokalizován na území Jihočeského kraje, prochází okresy Písek, Strakonice, České Budějovice, Prachatice a Český 
Krumlov. Trasa koridoru je vedena mimo bezprostřední kontakt s obytnou zástavbou, ojedinělé objekty mohou být dotčeny 
bezpečnostním pásmem plynovodu. 

Záměr je v kontaktu se zákonnými prvky ochrany přírody. To prakticky znamená: 
• Záměr prochází územím velkoplošných chráněných území CHKO Blanský les a CHKO Šumava. 
• V dotčeném území se nachází maloplošná chráněná území, k jejich bezprostřednímu kontaktu s trasou však nedochází. 
• Záměr prochází lokalitami soustavy Natura 2000 (EVL Blanský les, EVL Boletice, PO Boletice, EVL Šumava, PO Šumava). 

Významný vliv nebyl příslušnými dotčenými orgány státní správy pro EVL Boletice, PO Boletice, EVL Šumava, PO Šumava 
vyloučen. 

• V dotčeném území (na ploše výstavby a jejím bezprostředním okolí) se nacházejí prvky územního systému ekologické stability, 
a to na lokální, regionální i nadregionální úrovni. 

• Záměr se dotýká řady významných krajinných prvků ze zákona, registrované VKP nejsou v dotčeném území vyhlášeny. 

Dotčené území nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. V prostoru celé trasy navrhovaného plynovodu dle informací 
ČHMÚ nebyly za aktuální pětiletí (2008-2012) překročeny imisní limity. 

V dotčeném území se nachází ochranná pásma vodních zdrojů podzemních vod. Dotčené území je součástí chráněné oblasti 
přirozené akumulace podzemních vod (CHOPAV) Šumava. Záměr kříží řadu vodotečí a přechází přes nádrž vodního díla Lipno. 

Trasa koridoru je dominantně vedena přes zemědělské pozemky (84% ), okrajově jsou dotčeny lesní pozemky (cca 7% ) a ostatní 
pozemky (9% ). Trvalý zábor/trvalé omezení (ZPF, PUPFL) je předpokládán v jednotkách hektarů. 

V dotčeném území jsou vymezena chráněná ložisková území pro těžbu zdrojů nerostných surovin. V dotčeném území je registrován 
výskyt starých důlních děl a poddolovaných území, jsou zde evidovány významné geologické lokality. Výskyt sesuvných jevů nebo 
svahových pohybů nebyl zjištěn. 

V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky, v území je prokázán výskyt archeologických nálezů, včetně 
pravděpodobnosti výskytu více než 50% . Hmotný majetek nebude dotčen. 

Výstavba/provoz záměru produkuje běžné druhy odpadů, jejichž likvidace je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost záměru. 
 
Podrobnější údaje viz příslušné kapitoly části C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území (strana 
41 této dokumentace a strany následující). 
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   C.II.   
 

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

   C.II.1.    Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

V dotčených obcích trvale bydlí cca 17 762 obyvatel (ČSÚ, k datu 1.1.2013). Naprostá většina z tohoto počtu žije v urbanizovaném 
prostoru (zástavbě) měst a obcí, mimo kontakt se záměrem. 

Celkový počet bezprostředně dotčených obyvatel je do cca tisícovky osob, bydlících v pásmu volného kontaktu se záměrem, do cca 
stovky osob v užším kontaktu se záměrem a cca jednotek osob v bezprostřední blízkosti ochranného pásma záměru. 
Chráněné (např. zdravotnické, lázeňské nebo školské) objekty se v kontaktu se záměrem nenacházejí. 

Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování dokumentace zjišťován. 

   C.II.2.    Ovzduší a klima 

C.II.2.1. Kvalita ovzduší 

Ve vztahu k záměru je stávající kvalita ovzduší v území nepodstatná. Území, kterými prochází trasa záměru, nejsou zařazeny mezi 
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). V prostoru celé trasy navrhovaného plynovodu dle informací ČHMÚ nebyly za 
aktuální pětiletí (2008-2012) překročeny imisní limity. 

C.II.2.2. Klimatické faktory 

Z klimatického hlediska zasahuje lokalita do klimatických oblastí CH 7, MT 3, MT 5 a MT 11 s následující charakteristikou: 
CH 7 velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima 

je dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhou sněhovou pokrývkou. 
MT 3 krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným jarem a 

mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

MT 5 normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s mírným 
jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou 
sněhovou pokrývkou. 

MT 11 mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Tab.: Charakteristika klimatických oblastí 

Číslo oblasti CH 7 MT 3 MT 5 MT 11 
Počet letních dnů 10 až 30 20 až 30 30 až 40 40 až 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 120 až 140 120 až 140 140 až 160 140 až 160 
Počet mrazových dnů 140 až 160 130 až 160 130 až 140 110 až 130 
Počet ledových dnů 50 až 60 40 až 50 40 až 50 30 až 40 
Průměrná teplota v lednu -3 až -4 -3 až -4 -4 až -5 -2 až -3 
Průměrná teplota v červenci 15 až 16 16 až 17 16 až 17 17 až 18 
Průměrná teplota v dubnu 4 až 6 6 až 7 6 až 7 7 až 8 
Průměrná teplota v říjnu 6 až 7 6 až 7 6 až 7 7 až 8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více  120 až 130 110 až 120 100-120 90 až 100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 500 až 600 350 až 450 350-450 350 až 400 
Srážkový úhrn v zimním období 350 až 400 250 až 300 250-300 200 až 250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 až 120 60 až 100 60 až 100  50 až 60 
Počet dnů zamračených 150 až 160 120 až 150 120 až 150 120 až 150 
Počet dnů jasných 40 až 50 40 až 50 40 až 50 40 až 50 



 
   VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE ČR/RAKOUSKO 
   DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0297-13/D02     
Vydání:  01     

Strana:  42 z 165    
 

FileName: VTL_TU2627-Rakousko_dok(1).doc 
SaveDate: 3.9.2014 

   C.II.3.    Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky 

C.II.3.1. Hluk 

Ve vztahu k záměru je stávající hluková situace v území nepodstatná. Trasa záměru je vedena v převážné většině volnou krajinou, 
kde hladina hluku odpovídá běžnému přírodnímu pozadí. Pouze v prostorech, kde dochází ke kontaktu se zatíženými dopravními 
komunikacemi (silnice, železnice) resp. kde se nachází stacionární zdroje hluku (průmysl), mohou být zvýšené hladiny hluku. 

C.II.3.2. Další fyzikální a biologické charakteristiky 

V území se nenachází žádné významné zdroje fyzikálních resp. biologických vlivů (vibrací, ionizujícího či neionizujícího záření). 

Ve volném kontaktu s dotčeným územím se nachází jaderná elektrárna Temelín, která je zdrojem radioaktivních výpustí do ovzduší 
a do vodotečí, řízených a kontrolovaných v souladu s platnou legislativou. Ve vztahu k záměru jde o nepodstatnou skutečnost. 

   C.II.4.    Povrchová a podzemní voda 

C.II.4.1. Povrchová voda 

Hydrologické členění 
Z regionálně-hydrologického hlediska spadá posuzovaný záměr do hlavního povodí České republiky - povodí Labe 1-00-00 (úmoří 
Severního moře). Dle podrobnějšího správního členění patří zájmové území do dílčího povodí II. Horní Vltavy. V této oblasti jsou 
dotčena následující povodí 3. řádu: 
• povodí 1-08-03 Blanice a Otava od Blanice po Lomnici (cca km 0,0 - 8,0), 
• povodí 1-06-03 Vltava od Malše po Lužnici (cca km 8,0 - 32,0), 
• povodí 1-06-01 Vltava po Malši - část (cca km 32,0 - 75,0). 

Vodní toky 
Navržená trasa záměru prochází dílčími povodími vodních toků, jejichž přehled je uveden v následující tabulce. Uvedeny jsou zde 
rovněž vodní toky, které plánovaný záměr kříží. Jednotlivá povodí jsou řazena ve směru trasy záměru. 

Tab.: Povodí v trase záměru (Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M) 

Číslo 
hydrologického 
pořadí 

Povodí Kilometráž trasy záměru Křížené vodní toky Kilometráž křížení 
trasy s vodním tokem 

1-08-03-0860 Zábořský potok 0,00 - 2,15 bezejmenný levostranný přítok Zábořského potoka 1,60 
1-08-03-0820 Újezdecký potok 2,15 - 4,77 bezejmenný pravostranný přítok Újezdeckého potoka 

Újezdecký potok 
2,36 
4,03 

1-08-03-0801 Radomilický potok 4,77 - 7,47 Radomilický potok 6,21 
1-06-03-0322 povodí rybníka 

Oblanov 
7,47 - 9,95   

1-06-03-0321 Malovický potok 9,95 - 11,72 Malovický potok 10,25 
1-06-03-0310 Bezdrevský potok 11,72 - 14,15 Bezdrevský potok 

bezejmenný pravostranný přítok Bezdrevského potoka 
12,28 
13,26 

1-06-03-0460 Pištínský potok 14,15 - 17,17 Pištínský potok 
bezejmenný pravostranný přítok Pištínského potoka 
bezejmenná zdrojnice rybníka Dvořák u Mahouše 

14,70 
15,07 
16,37 

1-06-03-0122 Lužický potok 17,17 - 19,30 Lužický potok 18,61 
1-06-03-0121 Babický potok 19,30 - 23,10 bezejmenný pravostranný občasný přítok Babického potoka 20,40 
1-06-03-0190 Bezdrevský potok 23,10 - 25,30 Bezdrevský potok 24,59 
1-06-03-0180 Vadkovský potok 25,30 - 27,22 Vadkovský potok 26,02 
1-06-03-0170 Bezdrevský potok 27,22 - 30,40 bezejmenný pravostranný občasný přítok Bezdrevského p. 29,28 
1-06-03-0180 Vadkovský potok 30,40 - 32,05   
1-06-01-1960 Smědečský potok 32,05 - 34,60 Smědečský potok 

bezejmenný pravostranný přítok Smědečského potoka 
bezejmenný pravostranný přítok Smědečského potoka 

32,32 
33,44 
34,10 
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Tab.: Povodí v trase záměru (Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M) - pokračování 

Číslo 
hydrologického 
pořadí 

Povodí Kilometráž trasy záměru Křížené vodní toky Kilometráž křížení 
trasy s vodním tokem 

1-06-01-1950 Křemžský potok 34,60 - 36,80 Křemžský potok 35,88 
1-06-01-1750 Střemilský potok 36,80 - 41,00 Střemilský potok 

bezejmenný levostranný přítok Střemilského potoka 
Střemilský potok 
Střemilský potok 

39,98 
40,25 
40,60 
40,91 

1-06-01-1790 Chvalšinský potok 41,00 - 45,90 Chvalšinský potok 
bezejmenný pravostranný přítok Chvalšinského potoka 

41,97 
42,93 

1-06-01-1780 Chvalšinský potok 45,90 - 47,15   
1-06-01-1790 Boletický potok 47,15 - 48,02 Boletický potok v ploše rybníka Irův rybník II 47,70 
1-06-01-1810 Dolanský potok 48,02 - 51,87 Dolanský potok 

bezejmenný pravostranný přítok Dolanského potoka 
48,87 
51,01 

1-06-01-1680 Škeblice 51,87 - 54,70 Škeblice 53,88 
1-06-01-1670 Polečnice 54,70 - 56,25 bezejmenný levostranný přítok Polečnice 55,05 
1-06-01-1650 Polečnice 56,25 - 56,80   
1-06-01-1630 Polečnice 56,80 - 58,10 Polečnice 57,35 
1-06-01-1640 Hořický potok 58,10 - 58,40   
1-06-01-1620 Květušínský potok 58,40 - 58,82   
1-06-01-1640 Hořický potok 58,82 - 61,20 bezejmenný levostranný občasný přítok Hořického potoka 

bezejmenný levostranný přítok Hořického potoka 
59,06 
59,43 

1-06-01-0900 Olšina 61,20 - 62,38 bezejmenný levostranný přítok Olšiny ve vodní nádrži Lipno 
bezejmenný levostranný přítok Olšiny ve vodní nádrži Lipno 

61,85 
62,25 

1-06-01-0910 Černý potok 62,38 - 63,25 bezejmenný pravostranný přítok Černého potoka 62,93 
1-06-01-1020 Lukavický potok 63,25 - 63,90   
1-06-01-0910 Černý potok 63,90 - 65,25 Černý potok 64,10 
1-06-01-1020 Lukavický potok 65,25 - 67,00 bezejmenný pravostranný přítok Lukavického potoka ve 

vodní nádrži Lipno 
66,35 

1-06-01-0950 Vltava 67,00 - 69,60 bezejmenný levostranný přítok Vltavy ve vodní nádrži Lipno 69,18 
1-06-01-0990 Vltava 69,60 - 72,50 Vltava ve vodní nádrži Lipno 71,00 - 72,90 
1-06-01-0983 Rothovský potok 72,50 - 73,00 Vltava ve vodní nádrži Lipno 71,00 - 72,90 
1-06-01-0990 Vltava 73,00 - 73,57   
1-06-01-0983 Rothovský potok 73,57 - 74,25   
1-06-01-1003 Černá stoka 74,25 - 75,61 Černá stoka 75,61 

Významné vodní toky podle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, které jsou kříženy trasou projektovaného záměru plynovodu, uvádí 
následující tabulka. 

Tab.: Významné vodní toky křížené trasou plynovodu 

Název vodního toku Délka vodního toku 
v kategorii významný 

Vymezení úseku vodního toku v kategorii významný 
(úsek od - do) 

Správce toků 

Bezdrevský potok 44,0 km celý vodní tok - od ústí po pramen Povodí Vltavy, s.p. 
Vltava 376,7 km od ústí po soutok Teplé a Studené Vltavy Povodí Vltavy, s.p. 
Polečnice 22,6 km od ústí po hranice VÚ Boletice Povodí Vltavy, s.p. 
Chvalšinský potok 12,1 km od ústí po hranice VÚ Boletice Povodí Vltavy, s.p. 
Křemžský potok 26,9 km od ústí po hranice VÚ Boletice Povodí Vltavy, s.p. 

Významný vodní tok Bezdrevský potok pramení 1,0 km severovýchodně od Šibeníku (794 m) ve výšce 683 m n.m., ústí zleva do 
Vltavy u Bavorovic v 374 m n.m. Plocha povodí dosahuje 335,6 km2, délka toku je 44,0 km, průměrný průtok u ústí 1,28 m3.s-1. 
Pstruhová voda od pramenu k jezu mlýna pod Hrbovem, mimopstruhová voda od jezu pod Hrbovem po ústí. 

Tab.: Nejbližší měřený profil na Bezdrevském potoku, zdroj: www.chmi.cz 

Tok Bezdrevský potok 
Stanice a staničení Netolice (ř.km 26,22) 
Průměrný roční průtok 0,482 m3.s-1 

N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 13,0 32,0 43,0 77,0 95,0 
Křížení toku s trasou vedení v říčním km 19,6 a 36,4 

Významný vodní tok Vltava pramení na Šumavě 1,5 km jihovýchodně od Černé hory (1315 m) ve výšce 1172 m n.m. Po soutok se 
Studenou Vltavou se nazývá Teplá Vltava a v nejhořejším toku Černý potok. Ústí zleva do  Labe u Mělníka ve výšce 155 m n.m. 
Plocha povodí je 28 090 km2, délka toku 430,2 km, průměrný průtok u ústí 149,9 m3.s-1. Pstruhová voda od pramenů k jezu 
v Rožmberku mimo nádrže Lipno.  

http://www.chmi.cz
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Tab.: Nejbližší měřený profil na Vltavě, zdroj: www.chmi.cz 

Tok Vltava 
Stanice a staničení Vyšší Brod (ř.km 319,0) 
Průměrný roční průtok 13,4 m 3.s-1 

N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 61,0 134,0 177,0 305,0 374,0 
Křížení toku s trasou vedení v říčním km 346,8 

Významný vodní tok Polečnice pramení 3 km severně od obce Polečnice ve výšce 838 m n.m. Ústí zleva do Vltavy u Českého 
Krumlova v nadmořské výšce 445 m n.m. Plocha povodí je 198,1 km2, délka toku 30 km a průměrný průtok u ústí je 1,64 m3.s-1. Celý 
úsek je pstruhová voda. 

Tab.: Nejbližší měřený profil Polečnice, zdroj: www.chmi.cz 

Tok Polečnice 
Stanice a staničení Novosedly (ř.km 9,58) 
Průměrný roční průtok 0,547 m3.s-1 

N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 10,0 28,0 39,0 72,0 91,0 
Křížení toku s trasou vedení v cca říčním km 19,1 

Významný vodní tok Chvalšinský potok pramení 1,5 km západně od Třebovic ve výšce 701 m n.m. Ústí zleva do Polečnice u Kájova 
v nadmořské výšce 515 m. Plocha povodí je 97,6 km2, délka toku 16,0 km a průměrný průtok u ústí je 0,80 m3.s-1. Pstruhová voda. 

Tab.: Nejbližší měřený profil Chvalšinského potoka, zdroj: www.chmi.cz 

Tok Chvalšinský potok 
Stanice a staničení Chvalšiny (ř.km 6,70) 
Průměrný roční průtok 0,300 m3.s-1 

N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 7,2 20,0 28,0 52,0 66,0 
Křížení toku s trasou vedení v cca říčním km 10,2 

Významný vodní tok Křemžský potok pramení 1,5 km severozápadně od Chlumu (1191 m) ve výšce 950 m n.m. Ústí zleva do Vltavy 
1 km severně od Třísova v nadmořské výšce 424 m. Plocha povodí je 126,6 km2, délka toku 30,0 km a průměrný průtok u ústí je 
0,94 m3.s-1. Pstruhová voda.  

Tab.: Nejbližší měřený profil na Křemžském potoce, zdroj: www.chmi.cz 

Tok Křemžský potok 
Stanice a staničení Brloh (ř.km 14,30) 
Průměrný roční průtok 0,360 m3.s-1 

N 1 5 10 50 100 
Q (m3.s-1) 6,8 20,0 27,0 47,0 57,0 
Křížení toku s trasou vedení v cca říčním km 21,8 

Ochranná pásma 
Trasa plynovodu zasahuje do těchto ochranných pásem vodních zdrojů povrchových vod: 
• vodárenský odběr z Bezdrevského potoka (v dříve zpracovaném oznámení vodní zdroj označen jako vodní zdroj Lhenice), 
• vodní zdroj nádrž Lipno I. 

Podrobný popis ochranných pásem vodních zdrojů, včetně vymezení v mapových podkladech, je prezentováno v hydrogeologických 
posudcích (viz příloha 5.1 této dokumentace), níže uvádíme pouze stručné shrnutí. 

Vodárenský odběr povrchových vod z Bezdrevského potoka byl realizován prostřednictvím úpravny vody Gejnarov v k.ú. Netolice. 
Vodárenský odběr byl pro zásobování města Netolice pitnou vodou. Ochranná pásma vodárenského odběru byla stanovena 
Rozhodnutím Okresního úřadu Prachatice, referátem životního prostředí č.j. Vod. 235-348/84 ze dne 9.4.1984. Vodárenský odběr 
z Bezdrevského potoka byl ukončen v roce 2004, následně bylo zrušeno povolení k odběru povrchových vod Městským úřadem 
Prachatice, odborem životního prostředí č.j. ŽP: Vod.231/2/51/263/05 ze dne 17.1.2005 na základě žádosti provozovatele, 
společnosti Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice. Na základě návrhu provozovatele bylo dne 
6.5.2013 zahájeno řízení o zrušení ochranných pásem vodního zdroje, která byla následně zrušena Opatřením obecné povahy 
Městského úřadu Prachatice č.j. ŽP: Vod.231/1/2/17380/2013 ze dne 16.9.2013, a to ke dni 8.10.2013. Trasa plynovodu zasahovala 
do území ochranného pásma pouze okrajově, a to v cca km 22,9 - 23,1. 

http://www.chmi.cz
http://www.chmi.cz
http://www.chmi.cz
http://www.chmi.cz
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V cca km 62,2 vstupuje trasa záměru plynovodu do ochranného pásma II. stupně vnějšího vodárenského odběru z nádrže Lipno 
a vystupuje z něj na hranici ČR/Rakousko v cca km 75,6. Vodárenský odběr vody z nádrže Lipno I pro úpravnu vody v Loučovicích 
v množství max. 25 l.s-1 byl z nádrže Lipno I prováděn prostřednictvím průmyslového přivaděče vody pro JIP Loučovice. Odběr vody 
je místěn uprostřed průtočného profilu v říčním kilometru 329,542 v k.ú. Lipno nad Vltavou. Provozovatelem vodárenského odběru 
z nádrže Lipno I je společnost ČEVAK a.s., odebírané množství dosáhlo v roce 2012 9,3 tis. m3, průměrná vydatnost 0,295 l.s-1. 
Ochranná pásma vodárenského odběru z nádrže Lipno pro ÚV Loučovice byla stanovena Rozhodnutím Jihočeského krajského 
národního výboru v Českých Budějovicích, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství č.j. VLHZ 3416/85-233/1-Bab 
v roce 1985. Vodárenský odběr není v současné době využíván. Slouží jako případná rezerva pitné vody v případě výpadku 
dodávek vody ze stávajících vodních zdrojů v regionu. Vodárenský odběr z nádrže Lipno I byl nahrazen odběrem podzemní vody 
z vrtů v k.ú. Loučovice. 
Dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění, prochází trasa záměru 
zranitelnými oblastmi v katastrálních územích následujících obcí: 
• Babice u Netolic (655 244), 
• Číčenice (623 482), 
• Dolní Chrášťany (642 959), 
• Horní Chrášťany (642 967), 
• Záboří u Protivína (674 320). 

Dotčené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Šumava, která byla vyhlášena nařízením vlády 
České socialistické republiky č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, 
Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy. 

Vodní nádrže, přehrady 
Trasa záměru kříží následující vodní plochy: 
• Irův rybník II v úseku trasy km 47,68 - 47,72 
• Vodní nádrž Lipno I v úseku trasy km 71,00 - 72,90 

Irův rybník II je vybudován na Boletickém potoce. Je součástí dvou vodních ploch při západním okraji obce Křenov, označených Irův 
rybník I a II. 
Vodní nádrž Lipno I je údolní nádrž na řece Vltavě, hráz se nachází cca 9 km severozápadně od Vyššího Brodu. Stavba díla byla 
dokončena v roce 1960, část hráze je sypaná zemní a část tížní betonová s výškou 42 m a délkou v koruně 282 m. Vodní plocha 
měří 4 870 ha, maximální hloubka vody je 20 m, stálý objem 23,4 mil. m3, zásobní objem nádrže 252,2 mil. m3, celkový objem 306,0 
mil. m3. Délka vzdutí 38 km, maximální hladina v úrovni 726 m n.m. Plocha povodí nádrže dosahuje 950,6 km2, průměrný roční 
průtok 13,2 m3.s-1. 

Záplavová území 
Trasa záměru plynovodu kříží záplavová území vymezené na následujících tocích (v závorce uvedena kilometráž toku v místě 
křížení s plynovodem): 

• Bezdrevský potok (ř. km 19,6) 
• Bezdrevský potok (ř. km 36,4) 
• Křemžský potok (ř. km 21,8) 
• Chvalšinský potok (ř. km 10,2) 
• Vltava (ř. km 346,8) 

Pro vymezení záplavových území byly získány údaje z veřejně dostupných zdrojů (heis.vuv.cz) včetně detailů map příslušných 
záplavových území a aktivních záplavových zón. 
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Trasa záměru kříží Bezdrevský potok v cca říčním km 19,6. V tomto profilu je stanoveno záplavové území opatřením vydaným 
Krajským úřadem Jihočeského kraje, č. j. KUJCK 11845/2011 OZZL/6/Ci ze dne 13.6.2011. 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 11,5 - 13,0 při přechodu Bezdrevského potoka (cca ř. km 19,6), 
             s vyznačením záplavového území Q100 

 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 11,5 - 13,0 při přechodu Bezdrevského potoka (cca ř. km 19,6), 
          s vyznačením aktivní zóny záplavového území 
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Trasa záměru kříží Bezdrevský potok v cca říčním km 36,4. V tomto profilu je stanoveno záplavové území opatřením vydaným 
Krajským úřadem Jihočeského kraje, č. j. KUJCK 11845/2011 OZZL/6/Ci ze dne 13.6.2011. 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 23,5 - 25,5 při přechodu Bezdrevského potoka (cca ř. km 36,4), 
          s vyznačením záplavového území Q100 

 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 23,5 - 25,5 při přechodu Bezdrevského potoka (cca ř. km 36,4), 
          s vyznačením aktivní zóny záplavového území 
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Trasa záměru kříží Křemžský potok v cca říčním km 21,8. V tomto profilu je stanoveno záplavové území opatřením vydaným 
Krajským úřadem Jihočeského kraje, č. j. KUJCK 14349/2007 OZZL/2/Zah ze dne 21.5.2007. 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 35,0 - 36,5 při přechodu Křemžského potoka (cca ř. km 21,8), 
          s vyznačením záplavového území Q100 

 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 35,0 - 36,5 při přechodu Křemžského potoka (cca ř. km 21,8), 
          s vyznačením aktivní zóny záplavového území 
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Trasa záměru kříží Chvalšinský potok v cca říčním km 10,2. V tomto profilu je stanoveno záplavové území opatřením vydaným 
Krajským úřadem Jihočeského kraje, č. j. KUJCK 20927/2006 OZZL/2/Zah ze dne 14.12.2006. 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 41,5 - 43,0 při přechodu Chvalšinského potoka (cca ř. km 10,2), 
          s vyznačením záplavového území Q100 

 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 41,5 - 43,0 při přechodu Chvalšinského potoka (cca ř. km 10,2), 
          s vyznačením aktivní zóny záplavového území 
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Trasa záměru kříží Vltavu v cca říčním km 346,8. V tomto profilu je stanoveno záplavové území opatřením vydaným Krajským 
úřadem Jihočeského kraje, č. j. KUJCK 16801/2009 OZZL/4/Wo ze dne 27.7.2009. 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 71,0 - 73,5 při přechodu Vltavy ve vodní nádrži Lipno I (cca ř. km 346,8), 
          s vyznačením záplavového území Q100 

 

Obr.: Průmět trasy plynovodu v úseku km 71,0 - 73,5 při přechodu Vltavy ve vodní nádrži Lipno I (cca ř. km 346,8), 
          s vyznačením aktivní zóny záplavového území 
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C.II.4.2. Podzemní voda 

Hydrogeologické členění 
Trasa záměru prochází přes následující hydrogeologické rajóny základní vrstvy (Olmer a kol., 2006): 
• 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy (km 0,0 - 2,0) 
• 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (km 2,0 - 6,0) 
• 2160 Budějovická pánev (km 6,0 -17,0) 
• 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy (km 17,0 - 75,0) 

Hydrogeologické rajóny 6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy a 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy mají 
podobné charakteristiky a jsou tedy podrobněji popsány společně.  

Tab.: Základní charakteristiky dotčených hydrogeologických rajónů 

6310 Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
Horniny moldanubika jsou charakterizovány puklinovou propustností. Typickým rysem horninových masívů krystalinika je spojení zvětralin s průlinovou 
propustností a pásma podpovrchového rozpojení hornin s puklinovou propustností v jedno kolektorské pásmo. Při spojení větší mocnosti zvětralin 
a intenzivnějšího rozpukání či podrcení hornin může být toto kolektorské pásmo potenciálním zdrojem podzemní vody pro lokální odběry.  
Čočky a polohy hornin pestré série moldanubika mohou mít odlišné vlastnosti. Zejména polohy krystalických vápenců mají zvýšenou puklinovou 
propustnost s ohledem na větší rozpukání a rozšíření puklin vlivem cirkulace vody. Zvýšené rozpukání hornin je zjištěno i u poloh granulitů v masívu 
Blanského lesa. Naopak grafitické ruly jsou plastičtější se sepnutým puklinovým systémem a nízkou propustností. 
Transmisivita prostředí je převážně nízká s koeficientem transmisivity n.10-5 m2.s-1, krystalické vápence jsou charakterizovány střední trasmisivitou 
s koeficientem n. 10-4 m2.s-1. Hladina podzemní vody je volná, směr proudění je konformní se sklonem terénu. Podzemní vody odtékají k místní erozivní 
bázi, kterými jsou vodoteče v zájmovém území. Prameny jsou převážně suťové nebo jsou to skryté puklinové prameny pod sutěmi, s kolísavou vydatností 
v řádech desetin litru za vteřinu. V místech důlní činnosti jsou puklinové vody drénovány ve štolách a důlních dílech, kde jsou pak přítoky soustředěné se 
stálejší vydatností.  
Z kvartérních sedimentů jsou hydrogeologicky významné fluviální uloženiny údolních niv větších toků - Vltavy, Polečnice, Chvalšinského potoka, 
Křemžského potoka a Bezdrevského potoka.  
Podzemní vody jsou chemického typu Ca-Na-HCO3 s nízkou mineralizací do 0,3 g.l-1. 
2160 Budějovická pánev 
Oběh a akumulace podzemní vody jsou vázány na propustné polohy v sedimentární výplni pánve. V převažujícím mydlovarském souvrství se střídají 
písčité polohy, s lignity a jílovými vložkami. Jílové sedimenty jsou prakticky nepropustné. Oddělují navzájem jednotlivé písčité polohy nebo sloje lignitu 
a umožňují vytvoření několika nesouvislých zvodní. Propustnost písků je průlinová, u lignitu puklinová. Specifická vydatnost kolísá v setinách až desetinách 
vteřinových litrů, koeficient filtrace se pohybuje v rozmezí n.10-7 až n.10-5 m.s-1.  
Kvartérní sedimenty v území nevytváří hydrogeologicky významný celek. Štěrkopísky údolních náplavů jsou málo mocné a často zahliněné. Sprašové 
a náplavové hlíny působí jako izolátor.  
Podzemní vody jsou chemického typu Ca-Mg-HCO3-SO4 s nízkou mineralizací do 0,3 g.l-1. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 
Trasa plynovodu zasahuje do těchto ochranných pásem vodních zdrojů podzemních vod: 

• vodní zdroj Lhenice - Fruta, 
• vodní zdroj Bližná - kras 

Podrobný popis ochranných pásem vodních zdrojů, včetně vymezení v mapových podkladech, je prezentováno v hydrogeologických 
posudcích (viz příloha 5.1 této dokumentace), níže uvádíme pouze stručné shrnutí. 

Trasa záměru plynovodu vstupuje do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Lhenice - Fruta v km 23,9 a vystupuje z něj v km 
25,3. Ochranné pásmo I. stupně (oplocené) obchází trasa záměru ze západu a přibližuje se k OP I. stupně na vzdálenost cca 50 m. 
Výstavba vodovodu pro n.p. Jihočeská Fruta Lhenice byla povolena Okresním národním výborem v Prachaticích, odborem VHZL č.j. 
Vod.1216/406/71/So dne 5.4.1971. Vodní zdroj sestával z 5 jímacích studní o maximální vydatnosti 2,46 l.s-1. Odběr podzemní vody 
z vodního zdroje byl následně povolen Rozhodnutím Okresního národního výboru v Prachaticích, odboru VLHZ, č.j. Vod.235-652/84 
ze dne 16.8.1984. Povolený odběr je v množství 3,0 l.s-1 (6000 m3 měsíčně a 50000 m3 ročně) pro účely potravinářské výroby 
v závodě Jihočeská Fruta v Lhenicích. Povolení bylo změněno Rozhodnutím Okresního úřadu Prachatice, referátem životního 
prostředí č.j. Vod. 231/2/3682/2230-4/01 ze dne 28.11.2001 ve prospěch žadatele 1.JVS a.s. na množství 3,0 l.s-1 (5500 m3 měsíčně 
a 5999 m3 ročně). Povolení k odběru podzemních vod bylo žadateli 1. JVS a.s. prodlouženo Rozhodnutím Městského úřadu 
Prachatice, odborem životního prostředí č.j. ŽP:Vod.231/2/528/1012/07 ze dne 22.3.2007 do roku 2050. Podle informace pracovníků 
současného vlastníka vodního zdroje, společnosti ČEVAK a.s., vodní zdroj Lhenice - Fruta není využíván. Slouží jako případná 
rezerva pitné vody v případě výpadku dodávek vody ze stávajících vodních zdrojů v regionu. 
Trasa záměru plynovodu vstupuje do ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Bližná - kras v km 67,0 a vystupuje z něj v km 
69,7. Trasa záměru v km 67,8 se blíží k ochrannému pásmu I. stupně na vzdálenost 200 m. V místě křížení trasy záměru se silnicí 
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Bližná - Dolní Vltavice v km 68,6 se blíží k vrtu HV-7 na vzdálenost 150 m, vrt HV-7 má vyhlášené vlastní ochranné pásmo I. stupně 
ve tvaru čtverce o délce strany 5 m. Vodní zdroj Bližná - kras je tvořen krasovým vývěrem ve 3. patře dolu Bližná u Černé 
v Pošumaví v nadmořské výšce 690 m n.m., v krystalických vápencích. K objevení vodního zdroje došlo dne 13.1.1983, kdy byla 
odpálena trhavina v čelbě překopu P-1, jenž byl ražen za účelem rozfárání struktur Bližná II. Po odstřelu následoval průval v řádu 
stovek krychlových metrů vody a bahna ve velmi krátkém čase pod tlakem cca 0,3 MPa. Bezprostředně po stabilizaci zdroje bylo 
provedeno základní měření vydatnosti s výsledkem 17,0 l.s-1 o tlaku 0,27 MPa. Voda z vodního zdroje je jímána do betonové jímky 
na 3. patře dolu, odtud je čerpána potrubím vedeným do překopu ke komínu K-10 a dále tímto komínem na povrch. Provozovatelem 
vodního zdroje Bližná - kras je společnost ČEVAK a.s., jímané množství dosáhlo v roce 2012 12,3 tis. m3, čerpáno bylo průměrnou 
vydatností 0,39 l.s-1. Ochranná pásma vodního zdroje Bližná - kras byla stanovena Veřejnou vyhláškou Městského úřadu Český 
Krumlov, odborem životního prostředí a zemědělství č.j. OŽPZ-3666/03/r/Pep ze dne 22.11.2004. 
Přehled dalších zjištěných vodních zdrojů v dotčeném území trasy záměru: 

Záboří zdroj mělké podzemní vody v obci Záboří cca 300 m východně od trasy záměru v cca km 0,6. Zdroj 
podzemní vody má vyhlášené ochranné pásmo, které nezasahuje do vymezeného koridoru. 

Dolní Chrášťany vrt hluboký 91,5 m s vydatností až 3,17 l.s-1, vrt využíván jako vodní zdroj pro obec Chvalovice, nachází 
se ve vzdálenosti cca 250 m jižně od cca km 21,3 trasy záměru. Kolem vodního zdroje je vyhlášené 
ochranné pásmo I. a II. stupně, stanovené Rozhodnutím Městského úřadu Prachatice č.j. ŽP: Vod. 
231/2/1/856/03 ze dne 18.6.2003, ochranná pásma nezasahují do vymezené trasy plynovodu. 

Smědeč vrt HV-1 hluboký 63,0 m ve vzdálenosti cca 280 m od trasy záměru jižně od cca km 31,1. Vydatnost 
vrtu je 0,14 l.s-1, ochranné pásmo vrtu nezasahuje do vymezené trasy plynovodu. 

Chvalšiny ve vzdálenosti cca 400 m východně od cca km 43,4 jsou vybudovány 2 vrty pro zásobování podzemní 
vodou bez ochranného pásma, jedná se o vrty hluboké do 25 m, oplocené ochranné pásmo I. stupně 
nezasahuje do vymezené trasy plynovodu. 

Boletice - Olymp trasa záměru prochází cca 300 m jižně od prameniště na úpatí vrchu Olymp. Prameniště nemá 
vyhlášené ochranné pásmo. 

Skláře zdroj mělké podzemní vody severovýchodně od obce Skláře, ochranné pásmo se nachází cca 300 m 
východně od trasy záměru a do vymezeného koridoru plynovodu nezasahuje. 

Muckov trasa záměru u obce Muckov se v cca km 63,5 blíží na vzdálenost cca 450 m západně k vodnímu zdroji 
Muckov. Jde o tři mělké skružové studny S1, S2 a S3. Provozovatelem byla společnost ČEVAK a.s., 
odběr podzemní vody byl ukončen v roce 2011, do té doby bylo jímáno průměrně 0,184 l.s-1. Ochranné 
pásmo nezasahuje do trasy vymezeného koridoru. 

Černá v Pošumaví trasa záměru v km 65,0 až 66,0 v prostoru osady Plánička vede ve vzdálenosti cca 800 m jihovýchodně 
od vodního zdroje Černá v Pošumaví - sodovkárna. Vodním zdrojem je pramenní jímka hluboká 1,1 m, 
zděná z lomového kamene, vyvěrající voda je odváděna potrubím umístěným v hloubce 0,47 m p.t. U 
pramenní jímky je vybudována skružová pramenní jímka 1,1 m p.t. hluboká. Vydatnost pramenní jímky 
dosahuje 3,6 l.s-1. Pramenní vývěr má stanovena ochranná pásma Rozhodnutím Okresního národního 
výboru Český Krumlov č.j. 976/VLHZ/79/Hč ze dne 21.1.1980. Ochranné pásmo I. stupně je oplocené 
kolem vodního zdroje, ochranné pásmo II. stupně zasahuje do vzdálenosti cca 250 m západně od trasy 
záměru. K vodnímu zdroji se nepodařilo dohledat další informace, zejména o současném odběru. 

Dolní Vltavice v prostoru Dolní Vltavice se trasa záměru v km 71,0 blíží na vzdálenost 150 m od vodního zdroje DV-2. 
V rámci průzkumu v roce 1994 byly v prostoru Dolní Vltavice vybudovány 3 vrty DV-1, DV-2 a DV-3 do 
hloubky 60 m. Zjištěná vydatnost vrtů dosahovala až 1,0 l.s-1. Vrt DV-1 byl následně převystrojen 
ocelovou zárubnicí o průměru 219 mm do hloubky 20 m. Vrt DV-2 je vystrojen ocelovou zárubnicí 
o průměru 273 mm do hloubky 27,5 m a do konečné hloubky pak PE zárubnicí. Oba vrty jsou využívány 
pro zásobování Dolní Vltavice pitnou vodou. Kolem vrtu DV-2 je stanoveno ochranné pásmo I. stupně 
Rozhodnutím Městského úřadu Český Krumlov, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. OŽPZ-
3032/05r-In,Kr ze dne 20.3.2006. Ochranné pásmo II. stupně nebylo navrženo s ohledem ke 
stávajícímu stupni ochrany vodní nádrže Lipno. Provozovatelem vodního zdroje Dolní Vltavice je 
ČEVAK a.s., v roce 2012 byl odběr 3,5 tis. m3 průměrnou vydatností 0,111 l.s-1. 

Kyselov jedná se cca o 4 vrty a 2 kopané studny pro zásobování bývalého vojenského objektu Kyselov v cca km 
73,0 trasy záměru bez vyhlášeného ochranného pásma, vrty se nacházejí ve vzdálenosti do cca 100 m 
od trasy záměru. 

Podél celé trasy záměru lze v intravilánech obcí předpokládat výskyt kopaných resp. vrtaných domovních studní pro individuální 
zásobování pitnou a užitkovou vodou. Tyto studny nemají stanovená ochranná pásma. 
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Dotčené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Šumava, která byla vyhlášena nařízením vlády 
České socialistické republiky č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, 
Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy. 

   C.II.5.    Půda 

C.II.5.1. Hlavní půdní typy 

Předmětem trvalého záboru ZPF jsou pozemky určené pro výstavbu a rozšíření nadzemních obslužných a bezpečnostních objektů 
v trase plynovodu. Ostatní zemědělská půda bude pouze dočasně vyňata na dobu trvání výstavby. Pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) v trase plynovodu budou trvale omezeny v užívání (ochranné pásmo), případně dočasně omezeny po dobu trvání 
výstavby. 

Půdotvorným substrátem půd v zájmovém území jsou převážně zvětraliny metamorfovaných hornin, minoritní zastoupení mají 
zvětraliny starých vyvřelin žulového typu, horniny české křídové pánve (pískovce, opuky, slínovce), případně terciérní zvětraliny 
(písky, jíly, vápnité jíly). 

Půdní podmínky (bez rozlišení ZPF a PUPFL) na trase plynovodu, byly vyhodnoceny podle mapy půdních asociací ČR 1: 500 000 
(Sedláček et.al., 2009) metodou GIS analýzy. Jejich zastoupení (v %  délky trasy) vyjadřuje následující tabulka a mapa hlavních 
půdních typů v zájmovém území. 

Tab.: Typologie půd v trase plynovodu  

kód  asociace TKSP zastoupení (v %) 
v trase plynovodu 

PG3 PSEUDOGLEJE PELICKÉ a PELOZEMĚ místy s KAMBIZEMĚMI ARENICKÝMI  
z jílů, odvápněných slínů a převážně zahliněných a zajílovaných štěrkopísků s pokryvy vátých písků 

3,6 % 

FL2 FLUVIZEMĚ GLEJOVÉ místy GLEJE a REGOZEMĚ z převážně nekarbonátových nivních případně jezerních uloženin 4,6 % 
KA3 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (MESOBAZICKÉ) až DYSTRICKÉ převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin 6,6 % 
KA24 KAMBIZEMĚ MODÁLNÍ (EUBAZICKÉ až MESOBAZICKÉ) a OGLEJENÉ místy PSEUDOGLEJE  

převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin a polygenetických hlín 
10,5 % 

GL GLEJE a místy ORGANOZEMĚ z převážně deluviofluviálních uloženin 11,6 % 
KA4 KAMBIZEMĚ DYSTRICKÉ a MODÁLNÍ (MESOBAZICKÉ) místy PODZOLY KAMBICKÉ  

převážně ze zvětralin pevných a zpevněných hornin 
25,5 % 

PG1 PSEUDOGLEJE a místy KAMBIZEMĚ z převážně polygenetických hlín 37,6 % 
celkem 100 % 



 
   VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE ČR/RAKOUSKO 
   DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0297-13/D02     
Vydání:  01     

Strana:  54 z 165    
 

FileName: VTL_TU2627-Rakousko_dok(1).doc 
SaveDate: 3.9.2014 

Obr.: Mapa hlavních půdních typů v zájmovém území 

 
Pozn.: Mapa je zpracována podle platného Taxonomického klasifikačního systému půd ČR (Němeček, 2011). 
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Obr.: Půdní asociace dle klasifikace TKSP - legenda 

 

V počátečním úseku, až po nivu Malovického potoka převažují opět půdy typu pseudoglejů střídajících se s kambizeměmi 
oglejenými. V říčních nivách jsou v tomto úseku významněji zastoupeny fluvizemě, převážně výrazně ovlivněné hladinou podzemní 
vody. 

Dále na úrovni Netolic, až k Lehenicím  přecházejí semihydromorfní půdy do převážně anhydromorfních půd typu kambizemí 
modálních, mesobazických a s přerušením cca 2 km dlouhým úsekem pseudoglejů na zrnitostně těžkých substrátech. 

V podhůří Šumavy na trase převažují semihydromorfní půdy typu pseudoglejů modálních nebo kambizemí oglejených, vzniklých na 
substrátech polygenetických hlín. Mohou to být půdy hluboké a většinou jsou zemědělsky využívané. Půdy těchto typů se vyskytují 
v rozsáhlém území zhruba od Lehenic až ke Chvalšinám, s menším přerušením úseky dystrických kambizemí. Tyto typy půd 
v celkovém hodnocení zaujímají největší část navrhované trasy plynovodu. 

Přes Šumavu, prochází trasa přes plošně rozsáhlé území půd vzniklých zvětráváním in situ - především kambizemí dystrických, 
které ve vyšších polohách přecházejí i do podzolů a v nižších polohách na chemicky příznivějších substrátech do kambizemí 
modálních. 

Poslední úsek trasy je veden přes vodní nádrž Lipno. Z obou stran vodní nádrže Lipno, se vyskytují hydromorfní půdy typu glejů 
i organozemí. Typická je zde vyšší hladina podzemní vody a dobrá zásoba organické hmoty. Přeměna těchto půd k zemědělskému 
hospodaření, případně jejich meliorace může vést k relativně úrodným půdám pro daný klimatický region. 
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Tab.: Charakteristika hlavních půdních typů 

KAMBIZEM - KA 
Půdy se stratigrafií O-Ah nebo Ap-Bv-IIC, s kambickým hnědým (braunifikovaným) horizontem, vyvinutým převážně v hlavním souvrství svahovin 
magmatických, metamorfických a zpevněných sedimentárních hornin, ale i jim odpovídajících souvrstvích, např. v nezpevněných lehčích až středně těžkých 
sedimentech. I výrazněji vyvinuté pedy v kambickém horizontu postrádají jílové povlaky - argilany. Půdy se vytvářejí hlavně ve svažitých podmínkách 
pahorkatin, vrchovin a hornatin, v menší míře (sypké substráty) v rovinatém reliéfu. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra substrátů podmiňuje jejich velkou 
rozmanitost z hlediska trofismu, zrnitosti a skeletovitosti, při uplatnění více či méně výrazného profilového zvrstvení zrnitosti, skeletovitosti, jakož i chemických 
(biogenní prvky, stopové potenciálně rizikové prvky) a fyzikálních vlastností (ulehlost bazálního souvrství, ovlivňující laterální pohyb vody v krajině). V hlavním 
souvrství dochází obecně k posunu zrnitostního složení do střední kategorie v relaci k bazálnímu souvrství, k čemuž přispívá i jejich obohacení prachem. 
PSEUDOGLEJ - PG 
Půdy se stratigrafií O-Ahn či Ap-En-Bmt-BCg-C nebo O-Ahn či Ap-Bm-BCg-C. Jsou charakterizovány výskytem výrazného mramorovaného, redoximorfního 
diagnostického horizontu. U půd vyvinutých z luvizemí nalézáme nad ním vybělený horizont s velkým výskytem výrazných nodulárních novotvarů. V tomto 
případě vznikl mramorovaný horizont transformací luvického horizontu a je proto označen Bmt. U ostatních půd vznikl mramorovaný horizont transformací 
kambického braunifikovaného horizontu nebo pelického kambického horizontu; v posledním případě jej označujeme Bmp. Humusový horizont a ornice mají 
zvýšený obsah humusu ve srovnání s okolními anhydromorfními půdami. V ornicích se obsah humusu pohybuje v rozmezí 2,5-3,5 %. 
FLUVIZEM - FL 
Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu, které vznikaly na plochách pravidelně podléhajících záplavám. Proto je jejich výskyt 
omezen na bezprostřední blízkost vodních toků. Některé fluvizemě mohou být zaplavovány nepravidelně, jednou za několik let nebo nejsou zaplavovány 
vůbec. Na takovýchto lokalitách postupně dochází k přechodu k jiným půdním typům nebo subtypům, často je možno zde nalézt např. fluvizem kambickou. 
Rozdílný charakter usazenin výrazně ovlivňuje jednak chemismus, ale také mechanické složení a fyzikální vlastnosti. Půdní profily nivních půd jsou obvykle 
velmi hluboké. Ornice je středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury (podle substrátu) a většinou porušené drobtovité struktury. Postupně přechází do 
slabě prohumózněného substrátu, někdy slabě vápnitého. Pro obsah humusu v ornici jsou typické hodnoty mezi 1,9 a 2,2 %. Půdní reakce je většinou 
neutrální v celém profilu a sorpční komplex je nasycen nebo plně nasycen. Agronomická hodnota spočívá ve skutečnosti, že mají velmi příznivý vodní režim 
a jsou půdami vhodnými pro blízkost zdrojů vody pro závlahy (zelinářské polohy). Obecně jsou dobře obdělávatelné, k výraznému zhoršení dochází procesy 
glejovými. 
PODZOL - PZ 
Půdy se stratigrafií O – Ah nebo Ap-Ep-Bhs-Bs-C s profilem výrazně diferencovaným na vybělený (albický) horizont Ep (někdy infiltrovaným humusem 
zbarven šedě) a iluviální seskvioxidický až humusosekvioxidický spodický horizont. Tento spodický horizont je charakterizován výplní intergranulárních pórů 
matrice z hrubozrnných částic amorfními černohnědými (svrchní část) a rezivými (spodní část) koloidy. Humusovou formou je převážně surový humus. 
Podzoly jsou půdy s výrazně nenasyceným sorpčním komplexem (VM < 30 % u zemědělských a V < 20 % u lesních půd), s vysokou nasyceností Al (> 30 %) 
a tvorbou sekundárních Al-chloritů, s výraznou migrací komplexů Fe, Mn, Al s organickými kyselinami o malé molekule. Vyznačují se vysokým podílem KVK 
závislé na pH. Obsah humusu je vysoký nejen v humusovém horizontu (v ornicích >4-5 %), ale i v Bhs (> 5%). Obsah humusu u podzolů nižších poloh 
z písků je nižší, ale hromadění v Bhs výrazné. Při prosýchání profilu podzolů nižších poloh může vznikat ortštejn. 
GLEJ - GL 
Půdy se stratigrafií Ot-At až T-Gro-Gr, charakterizované reduktomorfním glejovým diagnostickým horizontem v hloubce do 0,6 m a zrašeliněnými horizonty 
akumulace organických látek. Podle relace mocnosti a hloubky výskytu výrazně redukovaného horizontu Gr, glejových horizontů s oxidovanými partiemi 
a event. znaků hydroeluviování, dále pak podle vývoje hydrogenních až organických hydrogenních horizontů identifikujeme rozdíly ve vodním režimu, ke 
kterému vývoj půdy dospěl. Podle znaků tohoto vývoje rozeznáváme subtypy. Svérázně se vyvíjejí gleje na extrémních substrátech. Gleje z těžkých substrátů 
mohou mít planosolické znaky. U glejů z lehkých substrátů se reduktomorfní znaky vyvíjejí slabě. 
ORGANOZEM - OR 
Půdy charakterizované holorganickým horizontem T o mocnosti > 0,5 m s výjimkou případů tvorby hor. T nad pevnou skálou. Jsou dále klasifikovány podle 
převládající rozloženosti horizontu T. 

C.II.5.2. Kvalita půdy 

Specifické vlastnosti půdy se určují na základě vyhlášky ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika 
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění, a vyhlášky 
ministerstva životního prostředí č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, v platném znění. 

Obecná definice tříd ochrany zemědělského půdního fondu 
Základní vyhodnocení kvality zemědělské půdy je možno provést podle zastoupení tříd ochrany, které jsou též legislativním 
podkladem pro hodnocení produkčních a ekologických funkcí půdy. Celkem je vyčleněno 5 tříd ochrany a to podle vlastností půdy, 
svažitosti, expozice a klimatického regionu, které jsou dané kódem BPEJ. Charakteristika tříd ochrany je uvedena v Metodickém 
pokynu MŽP ze dne 1. 10 1996 čj. OOLP/1067/96. 

• Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v polohách rovinných 
nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. 

• Do II. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou 
produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně 
odnímatelné a s ohledem na území plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

• Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností 
a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event. zástavbu. 
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• Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 

klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. 
• Do V. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 

hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely 
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, 
s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.   

Charakteristika dotčených půd dle hlavních půdních jednotek 
Polygonální GIS analýzou bylo provedeno vyhodnocení zastoupení jednotlivých BPEJ, hlavních půdních jednotek (HPJ) a tříd 
ochrany ZPF ve vymezeném území. Pro vyhodnocení byla použita linie plynovodu s buffer vzdáleností cca 18 m na každou stranu 
od středové čáry, čímž je tvořen pás zahrnující manipulační prostor (pracovní pruh) při pokládce plynovodu. 

Výčet všech BPEJ vyskytujících se na trase, včetně procentuálního zastoupení jednotlivých tříd ochrany v prostoru výstavby je 
uveden v následující tabulce, jejich poloha je znázorněna v schematickém mapovém podkladu níže. 

Tab.: Výčet BPEJ a jejich výskyt (v %) v pracovnímu pruhu 

kód BPEJ třída ochrany 
% plochy 

ZPF kód BPEJ třída ochrany 
% plochy 

ZPF KÓD BPEJ 
třída ochrany % plochy 

ZPF 
52901 II. 1,47 73211 II. 0,96 86701 V. 2,28 
52904 III. 0,15 73214 V. 0,41 86901 V. 1,76 
52911 II. 2,40 73241 V. 0,41 87001 IV. 1,27 
52914 III. 0,19 73244 V. 1,17 87101 V. 0,25 
53201 III. 0,22 73254 V. 0,35 87201 V. 0,28 
53204 IV. 0,76 74702 III. 1,67 87311 V. 1,22 
53211 IV. 0,15 75001 III. 0,64 87341 V. 0,48 
53214 V. 1,07 75004 IV. 0,33 87411 V. 0,14 
53244 V. 0,09 75011 III. 2,36 87541 V. 0,28 
53254 V. 0,04 76401 III. 0,01 87543 V. 0,13 
53715 V. 1,57 76701 V. 0,99 93601 I. 0,57 
54700 III. 0,89 77101 V. 0,48 93604 II. 0,60 
54710 III. 0,89 83401 I. 0,08 93621 I. 5,74 
55001 III. 2,66 83404 II. 0,57 93624 III. 0,71 
55011 III. 2,03 83421 I. 4,08 93631 II. 0,88 
55051 IV. 0,01 83424 III. 2,64 93634 V. 0,35 
55201 III. 0,41 83431 II. 0,70 93641 IV. 0,64 
55301 III. 7,37 83434 IV. 1,74 93644 V. 2,19 
55311 IV. 1,32 83441 IV. 2,85 93651 IV. 0,36 
55411 IV. 2,45 83444 V. 1,86 93716 V. 0,63 
55800 II. 0,17 83454 V. 4,17 93746 V. 0,18 
55900 II. 0,71 83716 V. 0,61 93756 V. 1,70 
56401 III. 2,90 83746 V. 0,28 95011 III. 0,94 
56411 III. 0,05 83755 V. 0,12 96411 III. 3,86 
56501 V. 0,15 83756 V. 0,57 96701 V. 0,13 
56701 V. 0,75 84068 V. 0,64 97543 V. 0,35 
56901 V. 0,01 84077 V. 0,02  
57101 V. 0,09 85001 III. 1,25 

celkem 

I. - V. 100,00 
57201 V. 0,04 85004 IV. 0,81 I. 12,66 
72901 I. 0,56 85011 III. 3,11 II. 8,95 
72911 I. 1,63 85014 IV. 1,88 III. 35,44 
72914 III. 0,60 85041 IV. 0,14 IV. 17,71 
73201 II. 0,49 85054 V. 0,02 V. 28,24 
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Obr.: Lokalizace půd řazených do I. a II. třídy ochrany, přehledná situace 
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Obr.: Úsek 1 a 2, lokalizace půd řazených do I. a II. třídy ochrany (červeně označené úseky) 
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Obr.: Úsek 3, lokalizace půd řazených do I. a II. třídy ochrany (červeně označené úseky) 

 

C.II.5.3. Kontaminace půdy 

Dle veřejně dostupných databází nejsou v dotčeném území evidovány plochy s prokázanou kontaminací půdy. 

C.II.5.4. Krajinné prvky v zemědělské krajině 

V dotčeném území jsou evidovány krajinné prvky, tzv. krajinné prvky v zemědělské krajině, jejichž legislativní status je zakotven 
v nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků (http://eagri.cz). 
Pozn.: Krajinný prvek představuje souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství 
a v zemědělské krajině hraje významnou stabilizační roli. Druhy krajinných prvků definuje nařízení vlády 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků, a je jimi 
mez, terasa, travnatá údolnice, skupina dřevin, stromořadí, solitérní dřevina. Na prvky, které jsou/budou prostřednictvím agentur pro zemědělství a venkov 
zaevidovány lze získat podporu z fondů EU. 

Jedná se o solitérní dřeviny (So) nebo skupiny dřevin (Sd), ojediněle meze (Me) nebo stromořadí (St), podél trasy plynovodu, které 
jsou dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, resp. jeho novely č. 291/2009 Sb., (3aa), evidovány jako krajinný prvek. Výčet je 
uveden v následující tabulce (uvažována vzdálenost cca 50 m na obě strany od osy plynovodu). 

http://eagri.cz)
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Tab.: Výskyt krajinný prvků v trase plynovodu 

krajinný prvek lokalizace dle km 
trasy plynovodu 

krajinný prvek lokalizace dle km 
trasy plynovodu 

KP 2603 Sd cca 17,2 KP 9402 Sd cca 56,2 
KP 2709 Sd cca 18,1 KP 0402 So cca 57,1 
KP 2706 Sd cca 18,0 KP 0401 So cca 57,2 
KP 2710 Sd cca 18,1 KP 0503 So cca 58,0 
KP 2708 Sd cca 18,1 KP 1504 Sd cca 59,0 
KP 5906 So cca 21,5 KP 1602 Sd cca 60,0 
KP 5905 Sd cca 21,6 KP 1601 Sd cca 60,1 
KP 5902 Me cca 21,6 KP 3701 So cca 62,0 
KP 5904 St cca 21,9 KP 3902 So cca 64,5 
KP 8602 Sd cca 42,2 KP 5002 So cca 65,9 
KP 6701 So cca 45,0   

Poloha krajinných prvků je patrná z mapových příloh 1.2A - 1.2D (Situace záměru, ekologické vztahy) této dokumentace. 

   C.II.6.    Horninové prostředí a přírodní zdroje 

C.II.6.1. Geomorfologická charakteristika území 

Dle geomorfologického členění (Demek, Mackovčin a kol., 2006) prochází celá trasa plynovodu provincií Česká vysočina, severní 
část subprovincií Česko-moravská soustava a oblastí Jihočeské pánve, střední a jižní část trasy subprovincií Šumavská soustava 
a oblastí Šumavská hornatina. Dotčeny jsou tyto nižší geomorfologické jednotky (ve směru staničení): 
• celek Českobudějovická pánev, podcelek Blatská pánev 
• celek Šumavské podhůří, podcelky Bavorovská vrchovina, Prachatická hornatina a Českokrumlovská vrchovina 
• celek Šumava, podcelek Vltavická brázda 

Základní charakteristiky dotčených geomorfologických celků jsou sumarizovány v následující tabulce. 

Tab.: Základní charakteristiky dotčených geomorfologických celků 

Českobudějovická pánev - v průměru 10 - 12 km široká sníženina protažená směrem SZ - JV, plocha 622,07 km2, střední výška 408,0 m n.m. a střední 
sklon 1°38 .́ Pánev je složená převážně ze svrchnokřídových a třetihorních souvrství, v podloží je budováno krystalickými horninami moldanubika. Ty 
vystupují na povrch při okrajích na V a S střední části pánve. Jedná se o tektonickou sníženinu omezenou místy výraznými zlomovými svahy, vyplněnou 
mírně zvlněným až rovinným povrchem ve výšce 380 - 410 m n.m., který je výsledkem erozních a denudačních procesů po vyprázdnění jezerních vod 
v mladších třetihorách. Jihovýchodní část je odvodňována Vltavou, severozápadní Otavou a přítokem Blanicí. Větší akumulační tvary představují 
pleistocenní terasy a poměrně vzácné povrchy na sprašových hlínách a spraších. Výrazné jsou široké poříční a údolní nivy toků. Nejvyšší bod Vráže 
480,1 m n.m. Jedná se o významnou rybníkářskou oblast. 
Šumavské podhůří - členitá vrchovina, plocha 2418,40 km2, střední výška 634,4 m n.m., střední sklon 6°42´. Složená je z krystalických hornin 
moldanubika (ruly a pararuly jednotvárné a pestré série, svorové ruly a rozlehlá tělesa granulitů). Charakteristiké jsou vrásno-zlomové vrchoviny a 
pahorkatiny v oblasti nižšího vyklenutí Šumavské hornatiny. V modelaci povrchu se uplatňuje jak vliv selektivní eroze a denudace, tak i vlivy tektonických 
pohybů, zejména v jv. části. Široké a oblé strukturní hřbety mají převážně směr SZ – JV, kolmý k hlavnímu směru odvodňování (Otava, Volyňka, Blanice, 
Vltava). V údolích jsou zachovány rozsáhlé pedimenty ve dvou úrovních. Nejvyšší bod Libín, 1095,5 m n.m. 
Šumava - plochá hornatina, plocha 1679,44 km 2, střední výška 921,5 m, střední sklon 7°58´. Složená ze silně metamorfovaných krystalických hornin 
moldanubika (ruly a pararuly jednotvárné série, svorové ruly a svory, ortoruly, granulity a migmatity), jimiž pronikla tělesa hlubinných magmatitů 
moldanubického plutonu (granity, tonality, granodiority). Masivní horský celek v oblasti nejvyššího vyzdvižení tektonické klenby porušené mladšími 
kernými pohyby. Rozsáhlé zbytky zarovnaných povrchů (převážně holoroviny) na náhorních rovinách a širokých hřbetech. V okrajových částech hluboká 
údolí. Mocný kryt čtvrtohorních zvětralin. Četné tvary periglaciální a místy též glaciální modelace. Nejvyšší bod české části Plechý 1378,3 m n.m. NP 
Šumava a CHKO Šumava. 

C.II.6.2. Geologické poměry 

Z regionálně geologického hlediska (Mísař a kol., 1983) je celá trasa záměru vedena v regionální jednotce Šumavské 
moldanubikum. V severní části zájmového území jsou horniny moldanubika místy překryty neogenními uloženinami Jihočeských 
pánví. 

Šumavské moldanubikum je v severní části trasy záměru tvořeno horninami jednotvárné skupiny. Jde především o biotitické 
a sillimanit - biotitické pararuly, místy migmatitizované. Ve střední a jižní části záměru jde o horniny pestré skupiny moldanubika. 
V převažující biotitické a sillimanit - biotitické pararule se nachází pestré čočky a tělesa amfibolitů, erlánů, krystalických vápenců, 
hadců, ortorul, grafitických rul a granulitů. Ve střední části záměru převažuje v podložních horninách granulit masívu Blanského lesa. 
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V celé trase záměru se v horninách moldanubika nacházejí žíly a apofýzy vyvřelin centrálního plutonu moldanubika paleozoického 
stáří. Jedná se převážně o málo mocné žíly leukokratní žuly až granodioritu, pegmatity a aplity. Většího rozsahu je těleso porfyrické 
amfibolit - biotitické melanokratní žuly netolického masívu východně od Netolic, které trasa záměru kříží cca v km 17,0 až 18,5. 

Horniny šumavského moldanubika jsou v severní části trasy záměru (cca km 0,0 - 20,0) místy překryty neogenními uloženinami 
Jihočeských pánví, konkrétně Českobudějovické pánve. Jde především o sedimenty mydlovarského souvrství, které je budováno 
písky, jílovitými písky, diatomovými sedimenty, jíly a uhelnými sedimenty. Ojediněle se nacházejí i sedimenty domanínského 
souvrství, charakterizované převahou štěrkovitých uloženin s obsahem vltavínů. 

Kvartérní pokryvné sedimenty tvoří povrch území v převážné části trasy záměru. V severní části záměru převažují sprašové hlíny 
s polohami svahovin. Podél drobných vodních toků jsou vyvinuty splachové hlíny, v údolních nivách významnějších toků pak fluviální 
sedimenty. Ve střední části záměru převažují v trase záměru svahové, místy soliflukční hlíny s častými úlomky hornin. Podél vodních 
toků se nacházejí splachové a nivní hlíny. V jižní části záměru pak kvartérní uloženiny reprezentují deluviální až deluviální soliflukční 
hlinitopísčité sedimenty s častými úlomky hornin a podél toků deluviofluviální písčité hlíny a hlinité písky. 

Nejmladšími uloženinami jsou antropogenní navážky silnic a cest. 

Geologické poměry celé trasy plynovodu byly ověřeny v rámci Inženýrsko-geologického průzkumu (GEOMIN s.r.o., červen 2014). 
Zastižená souvrství a profily jsou rozděleny po úsecích trasy a stručně jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tab.: Geologické poměry v trase plynovodu 

Úsek Charakteristika 
km 0,0 - 2,9 Základové poměry jsou složité - stavební rýha bude hloubena ponejvíce ve fluviálních sedimentech (jíl písčitý, písek jílovitý). V trase 

úseku se budou vyskytovat drobné sloje lignitu. Vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. Jílovitá složka vykazuje 
pevnou konzistenci a střední až vysokou plasticitu. Ve styku s vodou (srážkovou, podzemní) může docházet k rozbřídání. Hladina 
podzemní vody (HPV) bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod v úseku 0,0 - 0,4, dále bude HPV 
v hloubkách pod 2,4 m. Podzemní voda vykazuje stupeň chemické agresivity XA2. 

km 2,9 - 3,8 Základové poměry jsou složité - stavební rýha bude hloubena ponejvíce ve fluviálních a eluviálních zeminách charakteru písek hlinitý, 
v závěru úseku v eluviálním jílu písčitém. Vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces 
zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod v celé délce úseku.  

km 3,8 - 4,1 Základové poměry jsou složité - stavební rýha bude hloubena ve fluviálních sedimentech (jíl písčitý, jíl). V trase úseku se budou 
vyskytovat drobné sloje lignitu. Vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. Jílovitá složka vykazuje pevnou, 
případně tuhou konzistenci a vysokou až velmi vysokou plasticitu. Ve styku s vodou bude docházet k rozbřídání. HPV bude ovlivňovat 
proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod v celé délce úseku. Zastižené zeminy jsou vysoce organické.  

km 4,1 - 5,3 Základové poměry jsou složité z důvodu přítomnosti HPV. Stavební rýha bude hloubena v eluviálních zeminách (jíl písčitý, písek 
jílovitý). Vrstvy mají proměnlivou mocnost. Jílovitá složka vykazuje pevnou konzistenci a střední až vysokou plasticitu. Ve styku 
s vodou může docházet k rozbřídání. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod v celé délce 
úseku (mimo elevační část v okolí km 4,8).  

km 5,3 - 7,6 Základové poměry jsou jednoduché, lokálně složité (křížení s Radomilickým potokem a železnicí). Rýha bude hloubena v málo 
mocných eluviálních zeminách (štěrk hlinitý, písek hlinitý). Vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. V prostoru 
křížení s Radomilickým potokem bude rýha hloubena ve fluviálních sedimentech (jíl písčitý, štěrkopísek, štěrk hlinitý). HPV (průlinová 
příp. průlinovo-puklinová) bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod pouze v místě křížení 
s Radomilickým potokem (úsek cca 150 - 200 m dlouhý). Podzemní voda vykázala různý stupeň chemické agresivity (XA1 - XA3). 

km 7,6 - 13,8 Základové poměry jsou složité především z důvodu vysoké HPV, a to téměř v celé délce úseku, s výjimkou terénních elevací. 
Stavební rýha bude hloubena ponejvíce ve fluviálních sedimentech rozličného zrnitostního charakteru (jíl, jíl písčitý či štěrkovitý, hlína, 
písek jílovitý, štěrkopísek). Místy bude výkop v eluviálních zeminách charakteru písek hlinitý popř. ve středně zvětralých 
prokřemenělých rulách. Vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, 
základové konstrukce a vlastní plynovod téměř v celé délce úseku (mimo terénní elevace). Transmisivita v řádu n.10-4 m2.s-1 byla 
zjištěna v místě křížení trasy plynovodu s Bezdrevským potokem, šířka údolní nivy dosahuje 600 m. Podzemní voda vykazuje stupeň 
chemické agresivity XA2 nebo nižší XA1.  

km 13,8 - 15,2 Základové poměry jsou složité především z důvodu vysoké HPV, a to téměř v celé délce úseku, s výjimkou terénních elevací. 
Stavební rýha bude hloubena převážně v deluviálních a eluviálních zeminách charakteru hlína, jíl písčitý, písek hlinitý. V místě křížení 
s Pištínským potokem budou zastiženy fluviální málo zvodněné hlinité písky. Vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně 
uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod téměř v celé délce úseku (mimo terénní 
elevace). Podzemní voda vykazuje stupeň chemické agresivity XA2. 

km 15,2 - 18,2 Základové poměry jsou jednoduché, lokálně složité (2 přechody zbytků koryt bývalých vodotečí v km 16,4 a 17,4 - 17,7). Stavební rýha 
bude hloubena převážně v deluviálních málo mocných eluviálních zeminách (písek hlinitý, štěrk hlinitý), hlouběji v silně či jen mírně 
zvětralých podložních horninách (diority, ruly). Jednotlivé vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude 
ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod pouze lokálně v místě koryt bývalých vodotečí. Podzemní voda 
vykazuje nízký stupeň chemické agresivity XA1. 

km 18,2 - 21,0 Základové poměry jsou jednoduché, lokálně složité (1 přechod přes Babický potok).  Stavební rýha bude hloubena téměř výhradně ve 
fluviálních sedimentech, do cca km 19,5 v zeminách jílovitých (s pískem), poté v zeminách písčitých (hlinito- či jílovito-).  Jednotlivé 
vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní 
plynovod pouze lokálně v místě přechodu Babického potoka v km 18,6. V ostatních částech úseku se HPV bude nacházet pod úrovní 
2,3 m.  

km 21,0 - 24,0 Základové poměry jsou jednoduché. Stavební rýha bude hloubena ponejvíce v deluvio - eluviálních zeminách různého zrnitostního 
složení (písčité jíly až hlinité štěrky). V trase úseku se budou vyskytovat polohy tvrdších amfibolitů. Vrstvy mají proměnlivou mocnost a 
jsou nepravidelně uložené. HPV do hloubek 2,9 m nebude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod, 
drobné průsaky do stavební jámy nelze vyloučit.  Podzemní voda vykazuje nízký stupeň chemické agresivity XA1. 
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Tab.: Geologické poměry v trase plynovodu - pokračování 

Úsek Charakteristika 
km 24,0 - 26,4 Základové poměry jsou jednoduché, lokálně složité (křížení s Bezdrevským potokem v km 24,7, cca 200 m a křížení s Vadkovským 

potokem v km 26,0, cca 150 m). Stavební rýha bude hloubena ve fluviálních uloženinách různého zrnitostního charakteru (jíly až 
jílovité štěrky), omezeně na kraji úseku také v deluvio - eluviálních hlínách a hlinitých píscích. Jednotlivé vrstvy mají proměnlivou 
mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod pouze lokálně 
v místech křížení s vodními toky. Transmisivita v řádu n.10-5 m2.s-1 byla zjištěna v místě křížení trasy plynovodu s Bezdrevským 
potokem, šířka údolní nivy dosahuje 200 m. Podzemní voda vykazuje stupeň chemické agresivity XA2.  

km 26,4 - 31,2 Základové poměry jsou jednoduché, lokálně složité (úsek 26,6 - 26,9 z důvodu přítomnosti HPV). Rýha plynovodu bude hloubena 
převážně v deluviálních a eluviálních zeminách různého zrnitostního složení (jíly, hlíny, hlinité písky). Jednotlivé vrstvy mají 
proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod 
pouze lokálně v km 26,6 - 26,9. Podzemní voda vykazuje stupeň chemické agresivity XA2. 

km 31,2 - 31,7 Základové poměry jsou složité, trasa křižuje údolí pramenné oblasti Vadkovského potoka. HPV se dá očekávat již od 2,0 m. Rýha 
plynovodu bude hloubena v deluviálních a fluviálních jemnozrnných zeminách (písčité hlíny). Cca od 3 m se dají očekávat jíly měkké 
konzistence velmi vysoké plasticity vykazující nízké únosnosti. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní 
plynovod od hloubky cca 2,0 m.  

km 31,7 - 36,6 Základové poměry jsou jednoduché, lokálně složité (celkem 5 přechodů vodotečí). Popisovaný úsek je značně morfologicky členitý - 
hlubokými údolími protékají vodoteče, na svazích jsou vyvinuty deluvio - eluviální uloženiny, elevace jsou tvořeny skalními ostrohy 
z rul či granulitů. Stavební rýha bude hloubena ponejvíce v deluviálních a eluviálních zeminách (hlína písčitá až štěrk hlinitý), v údolích 
ve fluviálních písčitých jílech, omezeně také v nezpevněných štěrkopíscích. Jednotlivé vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou 
nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod pouze v místech přechodů 
vodotečí do hloubky 1,0 m, v případě Křemžského potoka již téměř od povrchu terénu v šířce údolní nivy. Transmisivita v řádu n.10-4 
až n.10-3 m2.s-1 (v místě křížení se Smědečským potokem a Křemžského potoka). Podzemní voda vykazuje nízký stupeň chemické 
agresivity XA1 (křížení se Smědečským potokem) až střední stupeň agresivity XA2 (oblast V bažinách), podzemní voda v údolní nivě 
Křemžského potoka je neagresivní. 

km 36,6 - 44,0 Základové poměry jsou složité z důvodu vysoké HPV, a to téměř v celé délce úseku. Stavební rýha bude hloubena v deluviálních, 
fluviálních a eluviálních zeminách rozličného zrnitostního charakteru, cca od 1,0 m pod HPV. Místy v prostředí mírně zvětralých 
granulitů. Vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové 
konstrukce a vlastní plynovod v celé délce úseku. Fluviální uloženiny Střemilského a Chvalšinského potoka jsou dosti slabě až mírně 
propustné, transmisivita prostředí je nízká. Podzemní voda vykazuje střední stupeň chemické agresivity XA2, nebo nižší.  

km 44,0 - 44,5 Základové poměry jsou složité z důvodu vysoké HPV v celé délce úseku. Do hloubky cca 1,5 m se nacházejí vysoce organické 
zeminy, které nejsou vhodné jak pro zakládání, tak pro zpětný zásyp. Hlouběji se nacházejí fluviální jílovité písky (cca do 2,5 m), pod 
nimi eluviální hlinité písky. Vrstvy mohou mít proměnlivou mocnost, budou (sub)horizontálně uložené. HPV bude ovlivňovat proces 
zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod v celé délce úseku. Podzemní voda vykazuje nízký stupeň chemické agresivity 
XA1.  

km 44,5 - 48,5 Základové poměry jsou jednoduché. Rýha bude hloubena v deluviálních uloženinách (jíl písčitý a hlína písčitá) a eluviálních zeminách 
(písek hlinitý). Lokálně se v krátkých úsecích od hloubek 1,0 m nachází silně až mírně zvětralé skalní podloží. Vrstvy mají relativně 
stejnou mocnost a jsou pravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod pouze 
lokálně se slabými průsaky do stavební rýhy.  

km 48,5 - 54,3 Úsek ve VVP Boletice nebyl předmětem inženýrsko-geologického průzkumu. 
km 54,3 - 75,8 Základové poměry jsou jednoduché, lokálně složité - v místech křížení s vodotečemi nebo jejich pramennými oblastmi (Polečnice, 

Černý potok a jejich přítoky). V těchto dílčích úsecích jsou složité základové poměry dány vyšší HPV (od 1,8 m, místy i blíže povrchu 
terénu). Vyšší HPV lze očekávat i na obou březích Lipna. Ve vybraných úsecích je nutné počítat i se zastižením podložních skalních 
hornin. Stavební rýha mimo výše vyjmenované úseky bude hloubena v deluviálních a eluviálních jílovito - písčitých zeminách bez 
přítomnosti podzemní vody. Jednotlivé vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou nepravidelně uložené. HPV bude ovlivňovat proces 
zakládání, základové konstrukce a vlastní plynovod pouze lokálně - v úsecích křížení s vodotečemi nebo jejich pramennými oblastmi. 
Transmisivita je nízká v řádu n.10-5 až n.10-6 m2.s-1. Podzemní voda vykazuje převážně střední stupeň chemické agresivity XA2.  

C.II.6.3. Staré ekologické zátěže 

Trasa záměru prochází v těsné blízkosti rekultivované skládky TKO v katastru obce Černá v Pošumaví, v místní části Plánička. Na 
pozemcích je v současné době umístěna solární elektrárna. V prostoru rekultivované skládky komunálních odpadů Plánička byly 
v letech 1994 až 1996 vybudovány monitorovací vrty I-1 až I-6 pro sledování kvality podzemní vody. Vzorkováním podzemní vody 
v roce 1996 byl dokumentován výskyt znečištění anorganickými látkami (železo, mangan, celková mineralizace) a ropnými látkami. 
Nebyly zjištěny koncentrace těžkých kovů As, Pb, Ni a Cr nad ČSN 75 7111 Pitná voda (platná v roce 1996). 

C.II.6.4. Nerostné suroviny a přírodní zdroje 

V dotčeném území jsou evidovány zdroje nerostných surovin, jejichž ochranná pásma vykazují územní střet s trasou plynovodu: 

• ložisko nevyhrazených nerostů ID 3227900 Záboří-jih - Číčenice, cihlářská surovina, 
trasa plynovodu prochází ložiskem v cca km 2,0 - 2,1 

• chráněné ložiskové území ID 23380000 Číčenice, cihlářská surovina, trasa plynovodu prochází CHLÚ v cca km 2,2 - 2,8 
• ložisko výhradní ID3233800 Újezdec u Číčenic, cihlářská surovina, trasa plynovodu prochází ložiskem v cca km 2,3 - 3,0 
• dobývací prostor netěžený ID 70624 Záblatí, cihlářská surovina,  

trasa plynovodu prochází cca 40 m mimo dobývací prostor (v cca km 4,0) 
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• ložisko výhradní ID 3140600 Číčenice - Záblatí, cihlářská surovina,  

trasa plynovodu prochází cca 25 m mimo ložisko (v cca km 4,0) 
• schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ID 9009001 Černá v Pošumaví - Mokrá, grafit,  

trasa plynovodu prochází zdrojem nerostů v cca km 61,4 - 62,0 
• dobývací prostor netěžený ID 60060 Bližná, grafit,  

trasa plynovodu prochází v cca km 67,8 mimo dobývací prostor ve vzdálenosti cca 30 m východně 
• chráněné ložiskové území ID 14130000 Černá v Pošumaví I., grafit, trasa plynovodu prochází CHLÚ v cca km 67,5 - 68,9 
• schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ID 9009100 Bližná - Blíženský les, grafit,  

trasa plynovodu prochází zdrojem nerostů v cca km 68,2 - 68,6 

V dotčeném území je registrován výskyt starých důlních děl a poddolovaných území. Jedná se především o štoly a šachtice 
s historickou těžbou grafitu v jižní a střední části trasy záměru v katastrech obcí Bližná, Černá v Pošumaví, Muckov, Mokrá, Boletice 
a Horní Chrášťany. Pozůstatky po těžbě lignitu se nacházejí v blízkosti trasy záměru v k.ú. obce Hlavatce. V širším okolí Číčenic se 
nacházejí pozůstatky po minulé těžbě cihlářských surovin. 

V cca km 21,9 trasy plynovodu docházelo v minulosti k těžbě grafitu. Poddolované území Horní Chrášťany má liniový charakter, 
dnes se jedná o cca 2 m hlubokou a do 10 m širokou rýhu. Trasa plynovodu prochází napříč poddolovaným územím. 

V úseku cca km 61,6 - 62,2 trasa plynovodu prochází napříč poddolovaným územím Černá v Pošumaví. Dříve zde probíhala 
hlubinná i povrchová těžba grafitu a ruly. Přesný rozsah poddolování není zcela zřejmý. Trasa plynovodu je plánována mezi dvěma 
hlavními důlními díly, Šachtice Š-9 a Šachtice Š-10. 

V úseku cca km 67,7 - 68,1 trasa plynovodu okrajově prochází poddolovaným územím Černá v Pošumaví - Bližná. Rekognoskací 
terénu bylo zjištěno, že trasa bude procházet mimo toto poddolované území, které je v terénu vymezené výstražnými cedulkami a 
tudíž dobře patrné. 
Úsek trasy cca km 69,4 - 70,0 těsně míjí poddolované území Černá v Pošumaví - Bliženský les, hlavní důlní dílo a úložné místo 
Šachtice Bližná jsou v terénu vymezené výstražnými cedulkami, pozůstatky těžby jsou na povrchu dobře patrné. 

V trase záměru se nacházejí následující významné geologické lokality, evidované Českou geologickou službou: 
• lokalita ID 2964 Dobročkovské hadce, lokalita chráněna jako přírodní rezervace, trasa záměru v cca km 35,2 - 35,7 míjí hranice 

lokality ze západu a jihu, blíží se na vzdálenost 30 m od hranice PR, 
• lokalita ID 2133 Muckovské vápencové lomy, lokalita chráněna jako přírodní památka, trasa záměru v cca km 63,0 - 63,5 míjí 

hranice lokality od severu a východu, blíží se na vzdálenost 50 m od hranice PP. 

Trasa záměru v blízkosti obcí Radomilice, Dolní Chrášťany a Lhenice prochází přes lokality s výskytem vltavínonosných štěrků 
a štěrkopísků s evidovanými nálezy vltavínů. 

Trasa plynovodu na několika úsecích prochází poblíž míst, kde v minulosti probíhala drobná těžba kamene jako stavebního 
materiálu. Jedná se o drobné lomy v cca km 5,65, cca km 6,5 - 6,8, cca km 15,3 a cca km 47,7. Trasa plynovodu míjí drobné lomy 
ve vzdálenosti minimálně cca 25 m, vzájemné negativní projevy nejsou předpokládány. 

C.II.6.5. Stabilita území, sesuvy, tektonika, seismika 

V celé trase záměru nejsou evidovány žádné aktivní ani potenciální sesuvné plochy. Rekognoskací terénu byl evidován jediný sesuv 
půdy malého rozsahu v km 44,5, který však svojí pozicí a svými parametry do trasy plynovodu nezasáhne. 

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) "Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení" náleží zájmové území do oblasti s malou 
seizmicitou, se zrychlením 0,04 až 0,08 g a kde seizmicitu při návrhu konstrukcí lze řešit zjednodušeně. 

   C.II.7.    Fauna, flóra a ekosystémy 

C.II.7.1. Biogeografická charakteristika území, současný stav dotčeného území 

Dotčené území se podle fytogeografického členění, vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro účely Flóry ČR, nachází 
v mezofytiku (okresy 37i. Chvalšinské Předšumaví, 37l. Českokrumlovské Předšumaví, 38. Budějovická pánev) a v oreofytiku (88g. 
Hornovltavská kotlina). 

Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly dotčené území v nejnižších polohách 
v Českobudějovické pánvi acidofilní doubravy (Quercion robori - petraeae) a subxerofilní doubravy (Quercion petraeae), v údolích 
potoků pak luhy a olšiny (Alno-Padion, Alnetea glutinosae). Ve výše položené území na obvodu Blanského lesa a teké ve vyšších 
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polohách Českokrumlovského Předšumaví převažovaly bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) a květnaté bučiny (Eu-Fagion), opět 
s podílem luhů a olšin (Alno-Padion, Alnetea glutinosae) v údolích potoků. V teplejších polohách Chvalšinské kotliny a Boletic se 
uplatňují acidofilní doubravy (Quercion robori - petraeae). V Hornovltavské kotlině jsou údolní a pánevní polohy vyplněny 
podmáčené a rašelinné smrčiny (Bazzanio-Piceetum, Sphagno-Piceetum), jinak převládají květnaté bučiny (Eu-Fagion). 

Mapa potenciální vegetace uvádí z nižších poloh Českobudějovické pánve bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-
Quercetum, Abieti-Quercetum), spolu s údolními střemchovými doubravami a olšinami (spol. Quercus robur-Padus avium, Alnus 
glutinosa-Padus avium). Střední polohy na úbočí Blanského lesa jsou potencionálním biotopem bikových bučin (Luzulo-Fagetum).  
Pro teplejší Chvalšinsko a Boleticko jsou potencionálním biotopem bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum, Abieti-
Quercetum). Bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli-Fagetum) se v Českokrumlovském Předšumaví uplatňují až nad 
700 m nad mořem, vůdčím biotopem jsou také v nepodmáčených polohách Hornovltavské kotliny. Zde jsou v pánevních polohách 
výrazně zastoupeny podmáčené smrčiny (Mastigobryo-Piceetum). 

Ze zoogeografického pohledu území náleží do palearktické oblasti, eurosibiřské podoblasti, do provincie středoevropských listnatých 
lesů, do hercynské podprovincie (Zelený 1972). Náleží do Českobudějovického, Sušického, Českokrumlovského a Šumavského 
bioregionu. 

Dotčené území Českobudějovické pánve je zcela pozměněné člověkem, převažují agrocenózy a kulticenózy. V nelesním prostředí 
se jedná především o obilná, kukuřičná a řepková pole (X2). V pozměněných lesních porostech, které jsou v tomto typu krajiny 
přítomny jen v malém podílu, převažují jehličnaté kulticenózy, kde je naprostou dominantou smrk ztepilý nebo borovice lesní (X9A). 
V minimální míře, spíše jen kolem rybníků, se dochovaly zbytky dubových porostů, suchých a vlhkých acidofilních doubrav (L7.1, 
L7.2). Většina toků má charakter napřímených kanálů bez vegetace (X14), rybníky jsou intenzivně využívané (V1G). Polopřirozené 
biotopy se dochovaly pouze v litorálech nádrží a v navazujících kosených nivách. Jedná se o ostřicové mokřady (M1.7), eutrofní 
rákosiny (M1.1) a bezkolencové louky (T1.9). 

Výslunné pahorkatinné polohy na jihovýchodním a východním úpatí Blanského lesa a v Lhenické brázdě jsou ve větší míře (kolem 
Lhenic) využívané jako ovocné sady (X13). Kromě plošně zastoupených polí (X2) přibývají i pastviny (T1.3) a intenzivně obdělávané 
louky (X5), které si vzácně zachovávají květnatý charakter (T1.1). Ubývá rybníků, zejména těch větších. V lesních ekosystémech 
zcela převažují smrkové kultury (X9A), objevují se ale i fragmenty acidofilních bučin (L5.4). Relativně zachovalé údolní nivy jsou 
porostlé potočními olšinami (L2.2), místy se zachovaly i mokřadní typy luk - pcháčové, tužebníkové a bezkolencové (T1.5, T1.6, 
T1.9). Směrem na jih se snižuje zastoupení orné půdy, zcela převažují pastviny a intenzivně obdělávané louky. Novým, spíše 
krajinářským prvkem jsou aleje a liniové remízy (X13). 

Tento typ krajiny se mění až na úpatí Boletic. Také zde převažují pastviny (T1.3) a lesní kultury (X9A), ty však mají mnohem 
pestřejší charakter, zastoupen je dub, borovice i modřín. Navíc bývají celkem pravidelně obklopeny mezofilními lemy (T4.2), které na 
více exponovaných stanovištích přecházejí do teplomilných trávníků (T3.4). Se stoupající nadmořskou výškou se výrazně zvyšuje 
zastoupení lesů. Mají ale neustále pozměněný a hospodářský charakter. Výjimkou jsou často rozsáhlé náletové porosty (X12A, 
X12B), kde probíhá spontánní sukcese dřevin na opuštěné zemědělské půdě (louky a mokřady). Po opuštění Boletic dostává sice 
reliéf krajiny relativně členitý vrchovinný ráz, vegetační pokryv je zde ale dosti uniformní. Střídají se malé lesíky s hospodářskými 
dřevinami (X9A, výjimečně L5.4) nebo náletovými porosty (X12B) s intenzivně využívanými loukami a pastvinami (X5). Toky jsou 
napřímené, mokřady odvodněné. Vápencový ostrůvek u Muckova paradoxně v nejvyšším místě trasy hostí subxerofilní vegetaci a 
také květnaté lískové křoviny (K3). 
Poté již krajina mírně klesá do vlhké a chladné Hornovltavské kotliny. V lesích zcela převažuje smrk, na podmáčených stanovištích 
je ale spolu s olšemi přirozenou dřevinou (L2.2, L9.2B). Nelesní biotopy jsou zastoupeny zcela převažujícími pozměněnými loukami 
(X5) a také množstvím drobných mokřadů v různém stupni degradace (T1.5, T1.6). Břehy Lipenské nádrže hostí vegetaci vrbových 
křovin (K2.1), spolu s porosty chrastice (M1.4). Krajina na pravém břehu Lipna je dosti odlišná a nese stopy vysídlení po II. světové 
válce. Nalezneme zde porosty dřevin (X12, X13) na rozvalinách bývalých sídel i zachovalé květnaté louky (T1.1, T1.2, T1.5). 
V lesích jsou stejně jako na břehu levém časté podmáčené smrčiny (L9.2B). 

C.II.7.2. Flora a fauna 

Pro ověření aktuálního stavu stavbou dotčeného území byly provedeny následující průzkumy a hodnocení (příloha 3 této 
dokumentace): 
• Floristický průzkum 
• Vertebratologický průzkum 
• Entomologický průzkum 
• Biologické hodnocení 

Zadání jednotlivých průzkumů bylo stanoveno na základě vegetačního (biotopového) screeningu celé trasy vedení (srpen 2013), 
který rozdělil trasu na plochy (segmenty) s přibližně homogenní vegetací a stejnou přírodovědnou hodnotou, určené k průzkumu 
z důvodu potenciálního výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Screening byl prováděn formou terénního průzkumu 
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v celé délce předpokládané trasy záměru. Území bylo zkoumáno v šířce 100 m (50 m na obě strany od osy plynovodu), podle 
potřeby bylo rozšířeny o plochy navazujících biotopů. 

V každém segmentu byly zaznamenány následující parametry: 
• dominantní biotop (dle Katalogu biotopů Chytrý a kol. 2000) 
• vedlejší biotopy 
• přítomné významné krajinné prvky 
• potřeba podrobnějšího floristického průzkumu 
• potřeba podrobnějšího vertebratologického průzkumu 
• návrh termínových omezení 
• návrh dalších omezení a podmínek 
• poznamenány byly zjištěné druhy živočichů a jarní floristický aspekt pro doplnění navazujících průzkumů 

Výstupem vegetačního screeningu bylo, kromě aktuální vegetační mapy (příloha 3.3 Vegetační screening a mapové přílohy 1.2A - 
1.2D Situace záměru, ekologické vztahy), vyhledání lokalit pro podrobný floristický, entomologický a vertebratologický průzkum. 

Předběžné výstupy průzkumů i technické možnosti řešení jednotlivých střetů a z nich vyplývající omezení byly konzultovány se 
zadavatelem. V rámci koridoru vymezeného zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje byla trasa (včetně pracovního pruhu) 
upravena tak, aby byly minimalizovány střety s cennými biologickými lokalitami. Úpravy trasy z důvodu ochrany cenných biotopů byly 
provedeny celkem v 15 úsecích trasy (výčet je uveden příloze 3.2 Biologické hodnocení, strana 4). 

Podrobný floristický průzkum byl následně prováděn na 15 lokalitách, podrobný entomologický průzkum na 9 lokalitách 
a vertebratologický průzkum podrobněji vyhodnotil 27 lokalit. 

Na základě výsledků biologických průzkumů bylo v červnu 2014 zpracováno biologické hodnocení záměru podle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb. (příloha 3.2 Biologické hodnocení). Souběžně s biologickým hodnocením byl zpracováván i autorizovaný posudek 
dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. (naturový posudek) vyhodnocující vlivy na lokality a předměty ochrany soustavy Natura 2000 
(příloha 3.1 Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000). 

Flóra 

Podrobný floristický průzkum byl prováděn na 15 stanovištích, jejichž počet a lokalizace byl určen na základě vegetačního 
screeningu celé trasy vedení.  

Výstupem botanického průzkumu je: 
• podrobný popis hodnotných ploch včetně floristického seznamu nalezených druhů, 
• lokalizace nalezených zvláště chráněných druhů rostlin a charakteristika populací, 
• podmínky a zmírňující opatření z hlediska ochrany flóry, zejména zvláště chráněných druhů rostlin  

(zohledněno v biologickém hodnocení). 

Jednotlivé hodnotné lokality označeny čísly směřujícími vzestupně od počátku trasy (označeno B1-B15). Popis jednotlivých lokalit je 
doplněn ilustrativním snímkem, jejich poloha je patrná z mapových příloh 1.2A - 1.2D (Situace záměru, ekologické vztahy) této 
dokumentace. 

Na každé lokalitě byl pořízen soupis druhů cévnatých rostlin. Vlastní údaje byly doplněny záznamy z Nálezové databáze ochrany 
přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, citováno 30-06-2014). Pokud zde byly zjištěny druhy ochranářsky významnější - 
chráněné podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo zařazené do Červeného seznamu (Grulich 2012) - byl jejich výskyt alespoň odhadem 
kvantifikován. Na každé z vytipovaných lokalit byly dále určeny a klasifikovány biotopy podle Katalogu biotopů (Chytrý a kol. 2010). 
Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). U zvláště chráněných taxonů, které jsou uvedeny ve vyhlášce 
č. 395/1992 Sb. je uveden jejich ochranný statut (O - ohrožený, SO - silně ohrožený, KO - kriticky ohrožený), druhy z červeného 
seznamu jsou zařazeny podle stupně jejich ohrožení: C1, C2, C3, C4. 

Plné znění průzkumu je doloženo v příloze 3.4 této dokumentace. Na tuto přílohu v podrobnostech odkazujeme, v dalším textu jsou 
shrnuty její závěry.  

Zastoupené typy vegetace 
Zastoupení typů vegetace je prezentováno formou tabulkového výčtu přírodních a nepřírodních stanovišť ve zkoumaném území (dle 
vegetačního screeningu). 
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Tab.: Seznam zjištěných přírodních stanovišť 

Kód a název biotopu  
(dle Katalogu biotopů - Chytrý a kol 2010) 
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, bez ochranářský významných vodních makrofyt 
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty 
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, ostatní porosty 
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 
M1.4 Říční rákosiny 
M1.7 Vegetace vysokých ostřic 
T1.1  Mezofilní ovsíkové louky 
T1.3 Poháňkové pastviny 
T1.2 Horské trojštětové louky 
T1.5 Vlhké pcháčové louky 
T1.6 Tužebníková lada 
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 
T2.3B Podhorské smilkové louky 
T3.4D Širokolisté suché trávníky 
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště 
T4.2 Mezofilní bylinné lemy 
K1 Mokřadní vrbiny 
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 
K3 Vysoké xerofilní a mezofilní křoviny 
L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh 
L5.4 Acidofilní bučiny 
L7.1 Suché acidofilní doubravy 
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 
L9.2B Podmáčené smrčiny 

Tab.: Seznam zjištěných nepřírodních stanovišť 

Kód a název biotopu  
(dle Katalogu biotopů - Chytrý a kol 2010) 
X1 Urbanizované území 
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole 
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole 
X5 Intenzivně obhospodařované louky a pastviny 
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla 
X7A Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky významné porosty 
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla 
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami 
X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty 
X12B Nálety pionýrských dřevin 
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla 
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace 
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Floristický průzkum 

Lokalita B1 - Újezdecký potok (km 4,02 - 4,10) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 38. Českobudějovická pánev, v nivě Újezdeckého potoka, východně 
od obce Újezdec. Potenciální vegetaci tvoří střemchová olšina v komplexu s mokřadní olšinou a společenstvy rákosin a vysokých 
ostřic. 

Potoční niva je silně eutrofizovaná, zejména po okrajích navazujících přímo na pole, díky vysoké hladině vody se zde přesto 
uplatňuje poměrně bohatá mokřadní vegetace eutrofních rákosin (M1.1) s dominantním orobincem širolistým (Typha latifolia) 
a zblochanem největším (Glyceria maxima) a také vegetace vysokých ostřic (M1.7), kde dominují druhy ostřice kalužní (Carex 
acutiformis), ostřice štíhlá (Carex acura), sítina rozkladitá (Juncus effuzus). Mokřad je z obou stran ohraničen porosty mokřadních 
vrb (K1), zejména vrbny popelavé (Salix cinerea) a nálety pionýrských dřevin (X12B). Celkem zde bylo zaznamenáno 69 druhů 
cévnatých rostlin. 

Žádné zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin zde nebyly nalezeny. 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B1 - Újezdecký potok 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná, je nutné zohlednit vodní režim mokřadu. 
Doporučuje se zúžit pracovní pruh na minimum, vodoteč dočasně zatrubnit a následně revitalizovat zdejší mokřad. 
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Lokalita B2 - niva Radomilického potoka (km 6,13 - 6,28) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 38. Českobudějovická pánev, v nivě a okolí Radomilického (Bílého) 
potoka, jihovýchodně od Záblatíčka. Potenciální vegetaci tvoří střemchová olšina v komplexu s mokřadní olšinou a společenstvy 
rákosin a vysokých ostřic. 

Území zahrnuje napřímené koryto Radomilického potoka (X14) s náletovou (X12B) a ruderální (X7B) vegetací na obou březích. Na 
obou stranách mírně svažité nivy jsou přítomny chudé kulturní louky (X5) nebo ruderální vegetace (X7B) se sporadickým výskytem 
mokřadních druhů jako je kosatec žlutý (Iris pseudacorus), rákos jižní (Phragmites australis) nebo zevar největší (Glyceria maxima). 
Ze severu do potoka v zaříznutém úvozu ústí sotva znatelný přítok, úvoz má charakter iniciálního stádia acidofilní doubravy (L7.1W). 
Celkem zde bylo zaznamenáno 62 druhů cévnatých rostlin. 

Žádné zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin zde nebyly nalezeny. 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B2 - niva Radomilického potoka 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná, je nutno zohlednit koryto Radomilického 
potoka. V místě překopu potoka se doporučuje zúžit pracovní pruh na minimum, vodoteč dočasně zatrubnit a následně vrátit do 
stávající podoby. 
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Lokalita B3 - Malovický potok (km 10,15 - 10,38) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 38. Českobudějovická pánev, v nivě a okolí Malovického potoka mezi 
Dolním malovickým rybníkem a Horním rybníkem, u silnice České Budějovice-Plzeň. Potenciální vegetaci tvoří střemchová olšina 
v komplexu s mokřadní olšinou a společenstvy rákosin a vysokých ostřic. 

Na okraji vozovky je v souvislosti se solením přítomný souvislý porost zblochance oddáleného (Puccinellia distans), jehož populace 
na reliktních biotopech slanisek bývají hodnoceny jako kriticky ohrožené. Jižní část lokality pokrývá vlhký svažitý lesík, který má 
charakter vlhké acidofilní doubravy (L7.2W) přecházející do údolní olšiny (L2.2). Ve stromovém patře převažuje dub letní (Quercus 
robur) a olše lepkavá (Alnus glutinosa), častý je i hybridní topol kanadský (Populus x canadensis), v keřovém patře je přítomen bez 
černý (Sambucus nigra). Lesík je velmi silně eutrofizován, příčinou je přilehlá komunikace. Převažují v něm druhy jako netýkavka 
malokvětá (Impatines parviflora), kopřiva dvoudommá (Urtica dioica) nebo ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). 

Severněji od lesíka se po obou stranách Malovického potoka rozprostírá kosená louka. Má sice dosti kulturní charakter, přítomnost 
běžnějších diagnostických druhů jí ale řadí do bezkolencových luk sv. Molinion (T1.9). Z hodnotnějších druhů zde roste bukvice 
lékařská (Betonica officinalis), krvavec toten (Sanguisorba officinalis) nebo ostřice liščí (Carex vulpina). V úzkém pásu podél 
napřímeného Malovického potoka (X14) převažují nesečené a ruderalizované porosty vysokých ostřic (M1.7) s kosatcem žlutým (Iris 
pseudacorus), chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a třtinou šedavou (Calamagrostis canescens). Postupně se zde 
rozrůstají jednotlivé keře vrby popelavé (Salix cinerea) a daších dřevin. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 82 druhů cévnatých rostlin. Žádné zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin zde nebyly 
nalezeny. 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B3 - Malovický potok 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná, je nutné zohlednit tok Malovického potoka 
a bezkolencové louky. V místě překopu potoka a stejně tak v místě přechodu přes bezkolencové louky se doporučuje se zúžit 
pracovní pruh na minimum, vodoteč dočasně zatrubnit a následně vrátit do stávající podoby. 
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Lokalita B4 - Bezdrevský potok (km 24,04 - 24,21) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské Předšumaví, východně od městečka Lhenice. 
Potenciální vegetací jsou bikové a jedlové doubravy. 

Přirozenou osu lokality tvoří přirozeně meandrující tok Bezdrevského potoka (V4B) s doprovodným olšovým luhem (L2.2). Ve 
stromovém patře olšiny převažuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba křehká (Salix fragilis), v keřovém patře je častý bez černý 
(Sambucus nigra) a střemcha obecná (Prunus padus). V bylinném patře najdeme typické druhy olšin jako je blatouch bahenní 
(Caltha palustris), řeřišnice hořká (Cardamine amara) nebo ptačinec hajní (Stellaria nemorum). 

Dalším biotopem jsou opuštěné mokřadní louky dnes převážně porostlé terestrickými rákosinami (M1.1) a vrbovými nálety (K1) 
s vrbou popelavou (Salix cinerea). Okrajově do území zasahuje i podmáčená pcháčová louka (T1.5) se skřípinou lesní (Scirpus 
sylvaticus) a s prvky svazu Molinion - kosatcem sibiřským (Iris sibirica), bezkolencem modrým (Molinia coerulea). 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 75 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě  B4 

Vědecký název Český název § C 
Iris sibirica kosatec sibiřský SO C3 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B4 - Bezdrevský potok 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná za předpokladu šetrného přechodu 
Bezdrevského potoka. Potok by měl být dočasně zatrubněn a následně revitalizován do původní podoby bez břehových opevnění. 
Cenná louka s kosatcem sibiřským (Iris sibirica) by nemusela být vůbec dotčena, pokud ano, musí být zajištěn jeho transfer. 
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Lokalita B5 - Křemžský potok (km 35,6 - 35,9) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské Předšumaví, jižně od osady Dobročkov. Leží v EVL 
Šumava, nedaleko hranice CHKO Blanský les. Potenciální vegetací jsou bikové bučiny.  

Trasa plynovodu zde prochází v blízkosti přírodní rezervace Dobročkovské hadce (součást EVL Šumava), což bylo důvodem pro 
podrobnější průzkum. Motivem ochrany tohoto MZCHÚ je neobvyklá mezoxerotermní a mokřadní travinobylinná vegetace a olšin 
podél Křemžského potoka na hadcovém výchozu; součástí druhové skladby suchých trávníků této lokality je i populace hořečku 
mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). Tento taxon je zařazen do Červeného seznamu květeny ČR 
v kategorii druhů kriticky ohrožených, ve stejné kategorii uveden i ve vyhlášce zvláště chráněných druhů rostlin a také je chráněn 
v evropském měřítku v soustavě Natura 2000. Zdejší populace hořečku patří spíše mezi menší; kromě něj se zde vyskytuje i několik 
dalších ohrožených a zvláště chráněných druhů, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Na lokalitě probíhá každoročně 
management, cílený jak na zajištění dobrého stavu vegetace, tak na udržení lokální populace hořečku. Stavební činnost by mohla 
vést k narušení vegetace na lokalitě, přičemž nejnebezpečnější je potenciální šíření vzrůstných expanzních druhů, z nichž zejména 
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) a krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum) se vyskytují v těsné blízkosti území. Z výše uvedených 
důvodů byla navržený trasa mírně upravena tak, aby procházela v dostatečné vzdálenosti mimo předmětné MZCHÚ. 

V blízkosti zkoumané lokality byl udáván výskyt dalších vzácných nebo zvláště chráněných druhů rostlin, které se nepodařilo 
v terénu nalézt - kosatce sibiřského (Iris sibirica), zvonečníku černého (Phyteuma nigrum), škardy měkké jestřábníkovité (Crepis 
mollis subsp. hieracioides). Jejich lokality ale leží buď v “bezpečné“ vzdálenosti od trasy plynovodu nebo zanikly. 

V jižní části trasa prochází kulturní loukou (nepřírodní biotop X5), poté přechází nivním lesíkem podél Křemžského potoka (naturový 
přírodní biotop L2.2) a řídkým stromovým náletovým porostem (nepřírodní biotop X12A) na jeho severním břehu. Dále jde trasa opět 
bezlesím, v současné době využitým jako pastvina. Je zde vyvinuta mozaika přírodních biotopů - naturového T1.9 a nenaturového 
T1.5. V trase se vyskytují jen velmi omezené populace ohrožených druhů: kozlík dvoudomý (Valeriana dioica - dílčí lokalita 4), kozlík 
bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia - dílčí lokality 2 a 3), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii) (dílčí lok. 4), o. latnatá 
(Carex paniculata) (dílčí lokalita 4) a o. stinná (Carex umbrosa) (dílčí lokality 3 a 4), bez většího ochranářského významu. 

Celkem byl zaznamenán výskyt 120 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů z červeného seznamu na lokalitě  B5 

Vědecký název Český název § C 
Carex hartmanii ostřice Hartmanova  C3 
Carex paniculata ostřice latnatá  C3 
Carex umbrosa ostřice stinná  C3 
Valeriana excelsa subsp. sambucifolia kozlík bezolistý  C3 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B5 - Křemžský potok 

 
Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná za předpokladu šetrného přechodu 
Křemžského potoka. Potok by měl být dočasně zatrubněn a následně revitalizován do původní podoby bez břehových opevnění. 
V celé nivě by měla být minimalizována šíře pracovního pruhu. Hranice pracovního pruhu v souběhu s hranicí PR Dobročkovské 
hadce musí být v terénu výrazně vyznačena a označena jako nepřekročitelná. 
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Lokalita B6 - Střemily (km 39,8 - 40,6) 

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské Předšumaví jihovýchodně od osady Střemily. Leží 
mezi CHKO (EVL) Blanský les a VÚ (EVL) Boletice. Potenciální vegetací jsou bikové a jedlové doubravy.  

V těsné blízkosti silnice leží obhospodařované vlhké (T1.5) a mezofilní louky (T1.1), dále by trasa plynovodu měla jít v úseku 
bývalého průseku a poté krátkým úsekem protíná potoční olšinu (L2.2) se Střemilským potokem (V4B), v němž se ale vodní 
makrofyta nevyskytují. Na lokalitách v řádech pouhých desítek metrů od plánované trasy plynovodu je uváděn výskyt zvláště 
chráněných a vzácných druhů rostlin - dřípatka horská (Soldanella montana), oměj pestrý (Aconitum variegatum), ostřice dvojmužná 
(Carex diandra), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii). V územím dotčeném záměrem se ale jejich výskyt nalézt nepodařilo, jejich 
lokality v přímém střetu s trasou plynovodu nejsou. 

Průzkumem byly vymezeny 3 dílčí lokality: 
• dílčí lokalita 1 - louky 
• dílčí lokalita 2 - průsek 
• dílčí lokalita 3 - potoční olšina 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 87 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů z červeného seznamu na lokalitě  B6 

Vědecký název Český název § C 
Phyteuma nigrum zvonečník černý - C3 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B6 - Střemily 

 

Realizace stavby z hlediska ochrany flóry nepředstavuje zásadní problém. Je nutné zajistit šetrné dočasné zatrubnění Střemilského 
potoka v obou místech přechodu a následnou revitalizaci do přirozeného stavu. V úseku se nenacházejí chráněné ani vzácné druhy 
rostlin. Rovněž z hlediska vegetace nedojde k poškození cenných přírodních stanovišť. 
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Lokalita B7 - Svatý Kříž (km 44,0 - 44,2) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 37i. Chvalšinské Předšumaví, jižně od obce Chvalšiny. Leží mezi 
CHKO Blanský les a VÚ Boletice. Potenciální vegetací jsou bikové a jedlové doubravy.  

Trasa plynovodu se nachází jižně od EVL Svatý Kříž a severně od EVL Boletice. EVL Svatý Kříž představuje jednu z největších 
světových populací hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica), taxonu zařazeného do Červeného 
seznamu květeny ČR v kategorii druhů kriticky ohrožených, ve stejné kategorii uvedeného ve vyhlášce zvláště chráněných druhů 
rostlin, který je zařazen i mezi druhy chráněné v evropském měřítku v soustavě Natura 2000. Populace tohoto taxonu je v EVL Svatý 
Kříž ve velmi dobrém stavu, počet kvetoucích jedinců je zde každoročně velmi vysoký, řádově ve stovkách až tisících. Lokalita má 
dobře vedený management, v jehož rámci jsou postupně rozšiřovány vhodné plochy tak, aby se populace hořečku na ně mohla 
postupně rozšiřovat. Kromě hořečku zde rostou další ohrožené a zvláště chráněné druhy, např. pětiprstka žežulník (Gymnadenia 
conopsea), prasetník skvrnitý (Hypochaeris maculata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), 
záraza bílá (Orobanche alba). Travinobylinná vegetace v této lokalitě je - mimo jiné i z důvodu pravidelného, ve výsledcích 
úspěšného managementu - v dobrém stavu a případné narušení disturbancemi by potenciálně mohlo tuto situaci značně narušit - 
disturbance znamenají „otevřenou bránu“ pro invazní a expanzní druhy. Z tohoto důvodu byla trasa plynovodu upravena tak, aby 
vedla dostatečně daleko od hranic EVL Svatý Kříž.   

Celou plochu tvoří intenzivně využívané pastviny pro hovězí dobytek. Terén tvoří relativně plochá údolnice a mírné svahy. Údolnice 
je zčásti slabě vlhká, zřejmě odvodněná, s velmi degradovanou vegetací (T1.5W, inklinující až k nepřírodnímu biotopu X5), svahy 
jsou pak mezofilní, také velmi intenzivně přepásané, s nepřírodním biotopem (X5). Z hlediska ochrany flóry nemá lokalita žádný 
význam. 

Průzkumem byly vymezeny 2 dílčí lokality: 
• dílčí lokalita 1 - mezofilní pastvina 
• dílčí lokalita 2 - mokřad 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 53 druhů cévnatých rostlin. Žádné zvláště chráněné druhy rostlin zde nebyly nalezeny. 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B7 - Svatý kříž 

 

Z hlediska ochrany flóry by vedení trasy nemělo být žádným problémem. Hranice pracovního pruhu v souběhu s hranicí EVL Svatý 
Kříž musí být v terénu výrazně vyznačena a označena jako nepřekročitelná. 
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Lokalita B8 - Dolanský potok (km 48,8 - 48,9) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 37l. Českokrumlovské Předšumaví, jihovýchodně od obce Boletice. 
Leží v EVL Boletice. Potenciální vegetací jsou bikové a jedlové doubravy. 

Trasa vedení plynovodu se nachází severovýchodně od silnice Boletice - Kájov, lokalita leží ve Vojenském újezdu Boletice. Protíná 
bezejmenný potok mezi rybníky Prostřední a Nový. Plynovod by měl procházet nevelkým mokřadem, částí eutrofní olšiny (jen okraj 
olšiny) a kulturní degradovanou loukou. 
Dominantním druhem v mokřadních neobhospodařovaných loukách je tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), subdominantu tvoří 
ostřice trsnatá (Carex cespitosa). Z dalších druhů jsou zastoupeny např. chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), svízel přítula 
(Galium aparine), psárka luční (Alopecurus pratensis), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a rdesno hadí kořen (Bistorta 
major). Z hlediska přírodních stanovišť lze tento mokřad klasifikovat jako degradační stadium vlhké pcháčové louky T1.5 (vlhké 
pcháčové louky), které postupně přechází v tužebníková lada (T1.6, vlhká tužebníková lada). Ostřice trsnatá (Carex cespitosa) je 
regionálně významným druhem; v nedávné minulosti zde byl v několika trsech nalezen i ohrožený druh ostřice odchylná (Carex 
appropinquata); v průběhu tohoto průzkumu však nebyl potvrzen. Vyskytuje se zde i několik trsů kosatce sibiřského (Iris sibirica). 

Eutrofní olšina s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) ve stromovém patře. V bylinném podrostu se uplatňují např. druhy 
ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), o. trsnatá (Carex cespitosa), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), tužebník jilmový 
(Filipendula ulmaria), svízel přítula (Galium aparine), blatouch bahenní (Caltha palustris), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-
tangere) a ostřice ostrá (Carex acutiformis). Z hlediska přírodního stanoviště lze olšinu klasifikovat jako degradovanou potoční olšinu 
(L2.2, údolní jasanovo-olšové luhy). Ostřice ostrá (Carex acutiformis) a o. trsnatá (Carex cespitosa) jsou druhy regionálně 
významné. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 47 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě B8 

Vědecký název Český název § C 
Carex appropinquata ostřice odchylná  C3 
Carex cespitosa ostřice trsnatá  C4a 
Iris sibirica kosatec sibiřský SO C3 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B8 - Dolanský potok 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná za předpokladu zachování mokřadu. Mokřad 
musí být po ukončení prací vrácen do původního stavu a nesmí být trvale ovlivněn jeho vodní režim. Pro dotčené rostliny kosatce 
sibiřského (Iris sibirica) musí být zajištěn záchranný transfer v rámci lokality. 
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Lokalita B9 - Olymp (km 50,65 - 50,8) 

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37l. Českokrumlovské Předšumaví jižně od obce Boletice. Potenciální 
vegetací jsou bikové a jedlové doubravy. Lokalita byla zvláště důkladně zkoumána, protože trasa plynovodu prochází v těsné 
blízkosti významné botanické lokality Olymp - „Trávníky u kostela sv. Mikuláše“. Jde o suché travnaté pahorky s nálety dřevin 
a křovin, v minulosti se zde vyskytovala menší populace hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica). 
Poslední údaj je z roku 2000 (Brabec 2008), kdy zde byla nalezena jen jediná rostlina. V roce 2009 se zde začalo s managementem. 
V roce 2011 se vyřezalo velké množství náletu, od tohoto roku se plocha se pravidelně dvakrát ročně seče. Cílem managementu je 
stabilizovat vegetaci teplomilných trávníků a pokusit se o reintrodukci hořečku časného českého. 

Trasa plynovodu by měla procházet mezi silnicí a svahem vršku Olymp a leží ve Vojenském újezdu Boletice. Mezofilní louky na 
svazích vrchu Olymp jsou v rámci managementu “Péče o cenné lokality ve VÚ“ pravidelně dvakrát ročně koseny. Trasu o délce 
přibližně 200 m tvoří nepřírodní biotopy mezi silnicí a svahem, zčásti jsou zde náletové dřeviny s lískou obecnou (Corylus avellana), 
trnkou obecnou (Prunus spinosa), břízou bělokorou (Betula pendula) a vrbou jívou (Salix caprea), zčásti jsou zde ruderalizované 
nelesní plochy bez náletu. Náletové dřeviny jsou klasifikovány jako nepřírodní biotop X12B, a to vzhledem k eutrofnímu podrostu, 
místy s kopřivou (Urtica dioica) a svízelem přítulou (Galium aparine). Plochy bez náletu jsou také klasifikovány jako nepřírodní biotop 
X7B, k dominantám patří rovněž svízel přítula (Galium aparine), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris) aj. Část náletů tvoří lípa srdčitá 
(Tilia cordata), borovice lesní (Pinus sylvestris), smrk ztepilý (Picea abies) a jiné náletové dřeviny. V podrostu se uplatňují např. 
sveřep Benekenův (Bromus benekennii), bika hajní (Luzula luzuloides), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), kopytník evropský 
(Asarum europaeum), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) aj. Náletové porosty přechází do kulturní kosené louky 
s dominancí trav, z nichž se uplatňuje především srha říznačka (Dactylis glomerata), dále smetánka lékařská (Taraxacum sect. 
ruderalia). Z regionálně vzácných druhů zde byl zjištěn vítod chocholatý (Polygala comosa), a to roztroušeně pouze v příkopu 
u cesty. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 103 druhů cévnatých rostlin. Zvláště chráněné taxony a druhy z červeného seznamu se na 
lokalitě nevyskytují. 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B9 - Olymp 

 

Z hlediska ochrany flóry by vedení trasy nemělo být problematické. Pracovní pruh musí být ale v této lokalitě zúžen na minimum, aby 
nenarušil cenné trávníky na svahu Olympu, a jeho hranice v souběhu se svahem kóty Olymp musí být v terénu výrazně vyznačena 
a označena jako nepřekročitelná. 
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Lokalita B10 - prameny Škeblice (km 53,38 - 54,12) 

Lokalita se nachází v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 37l. Českokrumlovské Předšumaví, jižně od obce Boletice. Potenciální 
vegetací jsou bučiny s kyčelnicí devítilistou. Území leží na okraji Vojenského újezdu (VÚ) Boletice, v části, která není součástí EVL. 
Její jižní konec je na místě, kde trasa vstupuje na území VÚ, dále překračuje nivu potoka Škeblice a k severu stoupá do svahu. 
Severní konec úseku leží na okraji hustých náletových porostů. V celém úseku prochází stanovišti, které v současné době nemají 
žádné hospodářské využití a leží v zázemí vojenského cvičiště. Původně zde bylo bezlesí, zčásti jistě obdělávané jako pole, zčásti 
jako louky nebo pastviny. Dnes jde převážně o ladem ležící a zčásti zarůstající otevřené plochy (nepřírodní biotop X7A) 
s roztroušenými dřevinami stromového a keřového vzrůstu; tyto nelesní biotopy jsou pouze na úrovni iniciálních stadií přirozených 
biotopů a jsou značně degradovány expanzními, převážně nitrofilními druhy. Místy prochází souvislejšími náletovými lesíky 
(nepřírodní biotop biotop X12A), v nichž se v současné době rovněž projevují silné degradační vlivy. Trasa přechází nivu potoka 
Škeblice, kde je vyvinuta nivní olšina (přírodní biotop L2.2), v nedávné době zřejmě z vodohospodářských důvodů poněkud 
proředěná; severně od nivy se v trase nacházejí zanedbaná tužebníková lada (přírodní naturový biotop T1.6) s mysliveckým 
krmelištěm, které je zde významným zdrojem ruderalizace. V severní části lokality trasa prochází velmi podobným prostředím jako 
na počátku - zarůstajícími neobhospodařovanými otevřenými plochami s náletem keřů a stromů (nepřírodní biotop X7A) 
s dominujícími expanzními nitrofilními druhy, v níž jen na malých ostrůvcích vystupují fragmenty přirozené vegetace lesních lemů 
a mezofilních louček.  

Z hlediska biotopů neleží v trase žádný významný segment, jenž by mohl být významně výstavbou narušen. Z hlediska druhové 
ochrany v trase leží nevelké populace několika chráněných a ohrožených druhů rostlin; ve všech případech jde ovšem o druhy, které 
v tomto prostoru jsou dosti časté; jejich poškození nepředstavuje zásadní problém. Jde o hadí mord nízký (Scorzonera humilis - 
lokalita 1), kosatec sibiřský (Iris sibirica - lokalita 1, asi 3 trsy; lokalita 7, 2 trsy), ostřici stinnou (Carex umbrosa - lokalita 4), prhu 
arniku (Arnica montana - lokalita 1, jedna kolonie), vemeník dvoulistý (Plathantera bifolia - lokalita 7) a zvonečník černý (Phyteuma 
nigrum - lokalita 3, 4). Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 120 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě B10 

Vědecký název Český název § C 
Arnica montana prha arnika O C3 
Carex umbrosa ostřice stinná  C3 
Iris sibirica kosatec sibiřský SO C3 
Phyteuma nigrum zvonečník černý  C3 
Platanthera bifolia vemeník dvoulistý O C3 
Scorzonera humilis hadí mord nízký  C4a 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B10 - prameny Škeblice 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě možná za předpokladu nenarušení vodního režimu mokřadů a nenarušení 
(resp. revitalizace do přirozeného stavu) toku Škeblice. Pro jednotlivé rostliny zvláště chráněných a ohrožených druhů musí být 
zajištěn záchranný transfer v rámci lokality. 
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Lokalita B11 - lísková mez u Muckova (km 63,20 - 63,22) 

Lokalita se nachází v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 37l. Českokrumlovské Předšumaví jihozápadně od osady Muckov. 
Potenciální vegetací jsou bučiny s kyčelnicí devítilistou. 

Jedná se o úzkou, maximálně 20 m širokou mez zarotlou křovinami s dominatním druhem lískou obecnou (Corylus avellana). 
Bylinné patro je neobyčejně bohaté díky vápencovému podloží. Rostou zde druhy jako hrachor jarní (Lathyrus vernus), lýkovec 
jedovatý (Daphne mezereum), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata) nebo kostival 
hlíznatý (Symphytum tuberosum). Z druhů červeného seznamu zde nalezeneme zvonečních černý (Phyteuma nigrum), který je zde 
i v okolí dosti častý. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 47 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů z červeného seznamu na lokalitě  B11 

Vědecký název Český název § C 
Phyteuma nigrum zvonečník černý - C3 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B11 - lísková mez u Muckova 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě možná za předpokladu minimalizace pracovního pruhu a zpětného osázení 
meze mělce kořenícími lískami. 
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Lokalita B12 - břehy Lipna (km 69,55 - 71,00, km 72,90 - 72,95) 

Lokalita se nachází v oreofytiku, ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina, zahrnuje břehovou vegetaci na obou 
březích Lipna u Horní Vltavice. Potenciální vegetací jsou bikové bučiny a podmáčené rohozcové smrčiny v komplexu s rašelinnou 
smrčinou. 

Břehové porosty na obou březích Lipna jsou tvořeny nesourodou mozaikou mokřadních biotopů, zejména poříčních rákosin (M1.4) 
a vrbových křovin (K2.1). Objevují se i prvky obnažených den, náletové (X12B) a ruderální (X7B) porosty. Ve stromovém patře 
i keřovém patře je nejčastějším druhem vrba křehká (Salix fragilis), v rákosinách Domice rákos jižní (Phragmites australis) 
a chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) - ta je častější na severním, vlnobitím více zmáhaném břehu.  Ze vzácnějších druhů se 
setkáme pouze se skřípinou kořenující (Scirpus radicans), které se vyskytuje roztroušeně po celém pobřeží Lipna. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 48 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů z červeného seznamu na lokalitě B12 

Vědecký název Český název § C 
Scirpus radicans skřípina kořenující  C3 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B12 - břehy Lipna 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná za předpokladu následné úpravy reliéfu do 
původního tvaru a výsadby keřových vrb autochtoních druhů. 
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Lokalita B13 - lesní průsek u Kyselova (km 73,98 - 74,17) 

Lokalita se nachází v oreofytiku, ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina, zahrnuje lesní průsek a les nedaleko 
bývalého Kyselova. Potenciální vegetací jsou bikové bučiny a podmáčené rohozcové smrčiny v komplexu s rašelinnou smrčinou. 

Lesní porost má charakter mírně podmáčené smrkové kultury na pomezí podmáčené rohozcové smrčiny (L9.2B) a nepřírodního 
biotopu hospodářského lesa (X9A). V lesním porostu se řídce vyskytuje dřípatka horská (Soldanella montana). Na průseku pod 
elektrovodem se vytvořily fragmenty sekundárních vřesovišť (T8.2B). Nalezneme zde menší populace několika zvláště chráněných 
druhů rostlin - plešky stopkaté (Willemetia stipitata), všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a prhy arniky (Arnica montana). Typický je 
i výskyt plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum). Zajímavá je vegetace v lemu stávající cesty s vraním okem čtyřlistým (Paris 
quadrifolia), lýkovcem jedovatým (Daphne mezereum) a hrachorem jarním (Lathyrus vernus). 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 38 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě B13 

Vědecký název Český název § C 
Arnica montana prha arnika O C3 
Lycopodium clavatum plavuň vidlačka  C3 
Pedicularis sylvatica všivec lesní SO C2t 
Soldanella montana dřípatka horská  O C3 
Willemetia stipitata pleška stopkatá  O C3 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B13 - lesní průsek u Kyselova 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná za předpokladu následné úpravy reliéfu do 
původního tvaru. Údržba bezlesí na narušeném obnaženém substrátu umožní sukcesi vegetace včetně uchycení vzácnějších druhů, 
jejichž populace budou narušeny. 
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Lokalita B14 - rota u Kyselova (km 75,0 - 75,16) 

Lokalita se nachází v oreofytiku, ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina, zahrnuje zarůstající plochu naproti bývalé 
rotě u Kyselova. Vegetace má dnes charakter smilkové louky (T2.3B) až sekundárního vřesoviště (T8.2B) se smilkou tuhou (Nardus 
stricta) a vřesem obecným (Calluna vulgaris). Lokalita je bez údržby a zarůstá dřevinami - smrkem, borovicí a vrbou ušatou (Salix 
aurita). Vyskytuje se zde menší populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica). Rostou zde i adventivní druhy, pozůstatky výsadeb 
jako je - rybíz (Ribes sp.) a narcisky (Narcissus sp.). 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 52 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě B14 

Vědecký název Český název § C 
Pedicularis sylvatica všivec lesní SO C2t 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B14 - rota u Kyselova 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná za předpokladu následné úpravy reliéfu do 
původního tvaru. Údržba bezlesí na narušeném obnaženém substrátu umožní sukcesi vegetace včetně vzácnějších druhů, jejichž 
populace budou narušeny. 
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Lokalita B15 - louka u Rothovského mlýna (km 75,23 - 75,38) 

Lokalita se nachází v oreofytiku, ve fytogeografickém okrese 88g. Hornovltavská kotlina, zahrnuje dotčenou část květnaté louky. 
Vegetaci lze zařadit do vlhkých pcháčových luk (T1.5) a do horských trojštětových luk (T1.2), okraje lesa porůstají drobné fragmenty 
smilkových luk (T2.3B). Vyskytují se zde některé hodnotnější druhy jako čertkus luční (Succisa pratensis), hadí mord nízký 
(Scorzonera humilis), mochna bahenní (Potentilla palustris), stařinec potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudommý (Valeriana 
dioica) a zvonečník černý (Phyteuma nigrum). 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 80 druhů cévnatých rostlin. 

Tab.: Výčet druhů z červeného seznamu na lokalitě B15 

Vědecký název Český název § C 
Phyteuma nigrum zvonečník černý  C3 
Scorzonera humilis hadí mord nízký  C4a 
Tephroseris crispa stařinec potoční  C4a 
Valeriana dioica kozlík dvoudommý  C4a 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality B15 - louka u Rothovského mlýna 

 

Výstavba plynovodu a případná údržba je na této lokalitě z floristického hlediska možná za předpokladu následné úpravy reliéfu do 
původního tvaru a bez trvalého narušení vodního režimu. Na lokalitu při rekultivaci nesmí být dovezena ornice z jiného místa na 
trase. 
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Fauna 

Pro popis dotčeného území a vyhodnocení vlivů záměru na faunu byly zadány a provedeny následující průzkumy: 
• entomologický průzkum a 
• vertebratologický průzkum, zaměřen na obojživelníky, plazy, ptáky a savce 

(doplňkově byl proveden průzkum vhodných vodních toků a ploch z hlediska výskytu ZCHD ze skupiny velkých mlžů a raků). 

Vlastní hodnocení bylo provedeno jednak obecně, jednak v režimu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v rámci 
biologického hodnocení podle §67. 

Entomologický průzkum 
Entomologický průzkum byl prováděn na 9 lokalitách během sezóny v roce 2014. Jednotlivé hodnotné lokality označeny čísly 
směřujícími vzestupně od počátku trasy (označeno E1-E9). 

Materiál byl získán převážně individuálním odchytem na květech, pod kameny a na keřích. Sběry byly doplněny smýkáním vegetace 
smýkadlem s kruhovým rámem o průměru 35 cm a oklepem větví do čtvercového sklepávadla o hraně 75 cm. Na vhodných místech 
byly nalíčeny padací zemní pasti k odchytu epigeických druhů brouků. Jako nástraha byly použity zrající sýr a olejovky. Druhy 
spolehlivě rozlišitelné v terénu byly pouze zaznamenány, u ostatních druhů bylo odebráno několik jedinců k determinaci v laboratoři. 

Celkem bylo při faunistickém průzkumu determinováno 157 druhů hmyzu ze tří řádů vybraných jako indikační (brouci, motýli, vážky). 
Nalezené taxony jsou charakteristické pro jednotlivé biotopy a kvalitně charakterizují složení zdejší entomofauny. V rámci výzkumu 
bylo zjištěno 14 zvláště chráněných druhů a 4 druhy jsou uvedeny v Červeném seznamu (Farkač, Král, Škorpík 2005). Vlastní údaje 
byly doplněny z Nálezové databáze ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, citováno 30-06-2014). 

Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jsou v textu označeny následovně:  
• druh ohrožený - §O,  
• druh silně ohrožený - §SO,  
• druh kriticky ohrožený - §KO. 

Druhy uvedené v Červeném seznamu jsou v textu označeny následovně:  
• CR - kriticky ohrožený,  
• EN - ohrožený,  
• VU - zranitelný,  
• NT - téměř ohrožený. 

Popis dotčeného území z hlediska entomofauny 

Sledován byl úsek plynovodu od Vodňan až po státní hranici v CHKO Šumava. Klimaticky trasa vede od teplých částí v Budějovické 
pánvi až po horské, chladné úseky na Šumavě. Z této skutečnosti vychází také široké druhové spektrum zaznamenaného hmyzu 
zahrnující jak vyloženě teplomilné druhy, tak druhy horské. Z teplomilnějších druhů lze uvést zlatohlávky Cetonia aurata, Oxythyrea 
funesta, z motýlů pak perleťovce prostředního (Arginnis adippe). Významným biotopem na trase plynovodu jsou podmáčené a vlhké 
louky. Z velké části se jedná o opuštěné a nesečené nivní enklávy nebo o louky v hraničním pásmu. Na tyto lokality jsou vázáni 
vzácní motýli jako je perleťovec mokřadní (Boloria eunemia) nebo modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Na porosty vrb 
a topolů podél potoků jsou vývojově vázáni batolci (Apatura iris a Apatura ilia) a bělopásek topolový (Limenitis populi). Tito motýli 
jsou výbornými letci a většinu času tráví v korunách stromů. 

Popis jednotlivých lokalit je doplněn ilustrativním snímkem, jejich poloha je patrná z mapových příloh 1.2A - 1.2D (Situace záměru, 
ekologické vztahy) této dokumentace. 
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Lokalita E1 - Radomilický potok 

Niva Radomilického potoka tvořená v minulosti zregulovanou drobnou vodotečí. Vlastní tok vytváří velmi ojediněle drobné kamenito - 
bahnité náplavové plošky. Břehy toku jsou hustě zarostlé chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) a kopřivou (Urtica dioica). 
Roztroušené dřevinné patro tvoří vrby (Salix sp.) a olše (Alnus glutinosa). Ze severu na tok přímo navazuje rozsáhlá mírně 
podmáčená louka s dominantním porostem chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) a kerblíku lesního (Anthriscus sylvestris). 
Ojediněle se vyskytují ostrůvky dřevin tvořené olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbami (Salix sp.) a bezem černým (Sambucus nigra). 
Louky jsou dlouhodobě neobhospodařované. Výskyt běžných druhů hmyzu. 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E1- Radomilický potok 

 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 38 taxonů. Zvláště chráněné taxony a druhy z červeného seznamu se na lokalitě nevyskytují. 
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Lokalita E2 - Bezdrevský potok 

Tok Bezdrevského potoka s přírodním chrakterem koryta. Časté jsou drobné náplavové lavice tvořené bahnem a štěrkem. Hrany 
koryta jsou často strmé a ostře řezané. Tok je v podstatě po celé své délce lemován porosty olší (Alnus glutinosa), vrb křehkých 
(Salix fragilis) a vtroušeným bezem černým (Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří často rozsáhlé porosty rákosu (Phragmites 
australis). Hodnotnou částí je mírně vlhká louka okolo staré vodárny. Druhově bohatá louka s kopretinami (Leucanthemum 
ircutsianum), kakostem lučním (Geranium pratense) a krvavcem (Sanguisorba officinalis). V ploše se vyskytuje také několik trsů 
kosatců sibiřských (Iris sibirica). V minulosti zřejmě extenzivně sečený porost je významným refugiem lučních druhů hmyzu. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 82 taxonů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě E2 - Bezdrevský potok 

Vědecký název Český název § C 
Apatura iris batolec duhový §O  
Apatura ilia batolec červený §O  
Maculinea nausithous modrásek bahenní §SO  
Aricia eumedon modrásek bělopásný  VU 
Aromia moschata tesařík pižmový  NT 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E2 - Bezdrevský potok 

 

Nejcennější částí území je dnes opuštěná louka kolem staré vodárny. V minulosti byl porost pravidelně sečen a dodnes si louka 
zachovala druhovou pestrost. Nejohroženějšími druhy při zemních pracích jsou modrásek bělopásný a modrásek bahenní. Jelikož 
jsou motýli i vývojová stadia na lokalitě přítomni prakticky neustále, je nejvhodnější se louce při výkopech úplně vyhnout. Druhou 
možností je načasovat zemní práce do období letu dospělců, kdy nejsou na živných rostlinách přítomna vývojová stádia, tj. na 
červenec. Oba batolci byli zaznamenáni na hnijící mrtvole krtka. Vývoj housenek batolců na lokalitě je možný, stejně tak i vývoj 
tesaříka pižmového je na lokalitě velmi pravděpodobný. Zmenšit ohrožení předmětných druhů při zemních pracích lze pouze 
minimalizací zásahů do stromového patra, tj. co nejméně kácet vzrostlé stromy podél toku. 
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Lokalita E3 - Kremžský potok 

Přirozeně meandrující niva Křemžského potoka je lemována porosty olší (Alnus glutinosa), vrb (Salix fragilis) a místy bříz bělokorých 
(Betula pendula). Celá niva je intenzivně spásána a pastva se nevyhýbá ani místům podmáčeným s porosty skřípin (Scirpus 
sylvaticus). Na nivu navazují výslunné suché svahy tvořené hadcovým výchozem se vzácnou teplomilnou květenou. Celý hadcový 
výchoz je přírodní rezervací a probíhá zde řízená pastva skotu. Dominantním prvkem výchozu je rozsáhlý kompaktní ostrov křovin 
s dominancí trnky (Prunus spinosa), vtroušeně roste bez černý (Sambucus nigra) a třešeň ptačí (Prunus avium). Významná 
entomologická lokalita. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 88 taxonů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů na lokalitě E3 - Kremžský potok 

Vědecký název Český název § C 
Apatura iris batolec duhový §O  
Cincidela campestris svižník polní §O  
Limenitis populi bělopásek topolový §O  
Maculinea nausithous modrásek bahenní §SO  
Oxythyrea funesta zlatohlávek §O  
Papilio machaon otakárek fenyklový §O  
Trichius fasciatus zdobenec skvrnitý §O  

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E3 - Kremžský potok 

 

Většinu zájmového území tvoří intenzivně sečené louky a intenzivní pastviny. Perleťovec mokřadní a modrásek bahenní byli zjištěni 
na okraji předmětného území a vývoj obou druhů přímo na lokalitě je málo pravděpodobný vzhledem ke značné intenzitě pastvy. 
Živné rostliny obou druhů byly pozorovány pouze sporadicky. Mnohem vhodnější podmínky pro vývoj mají oba motýli v části 
navazující na zájmové území v PR Dobročkovské hadce. Otakárek fenyklový byl spatřen pouze sporadicky, a pokud zde dochází 
k vývoji housenek na miříkovitých rostlinách, tak velmi pravděpodobně již mimo zájmovou oblast. Batolec, zlatohlávek a zdobenec 
prodělávají vývoj na listí a v trouchu stromů podél toku potoka. Lze doporučit minimalizaci zásahů do porostu. Svižník byl zjištěn na 
polní cestě na okraji lokality a ohrožen zde není. 
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Lokalita E4 - Svatý Kříž 

Trasa plynovodu na této lokalitě těsně míjí okraj PR Svatý Kříž. Do trasy plynovodu zasahuje výběžek suchého stepního trávníku, 
který už není v rezervaci. Porost tvoří širokolistý trávník s mateřídouškou (Thymus sp.), devaterníky (Helianthemum sp.) a pryšcem 
(Euphorbia cyparissias). Častá je záraza bílá (Orobanche alba). Valnou část zájmové lokality tvoří intenzivní pastvina. Část přímo 
navazující na PR je mírně podmáčená se sítinami (Juncus sp.) a rozšlapaná od skotu. Významná lokalita. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 43 taxonů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů na lokalitě E4 - Svatý Kříž 

Vědecký název Český název § C 
Cincidela campestris svižník polní §O  

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E4 - Svatý Kříž 

 

Z významných druhů zjištěn pouze Cincidela campestris (svižník polní) na hraně polní cesty v suchém trávníku, kde probíhá i vývoj 
larev. Pokud budou zemní práce prováděny v dolní části svahu a vyhnou se suchým okrajům, není svižník ohrožen. 
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Lokalita E5 - Křenovský vrch - Dolanský potok 

Úsek Dolanského potoka mezi Novým a Prostředním rybníkem tvoří rozsáhlá monokultura tužebníků (Filipendula ulmaria). Ve 
stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix fragilis) a vtroušený bez černý (Sambucus nigra) 
a bříza bělokorá (Betula pendula). Dále navazuje intenzivně sečená louka průměrné biologické kvality. Okraje louky tvoří remízy 
s břízou bělokorou (Betula pendula), borovicí lesní (Pinus sylvestris) a osikami (Populus tremula). Nejhodnotnější je okraj lesa 
v severní části území. Jedná se o zarůstající nesečenou ovsíkovou louku s nárosty dubu letního (Quercus robur). Výskyt kosatce 
sibiřského (Iris sibirica). 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E5 - Křenovský vrch - Dolanský potok 

 

Lokalita bez zjištěných významných druhů hmyzu. Potenciálně hodnotný je okraj lesa v severní části lokality. Lze doporučit 
provádění zemních prací mimo tuto část, tj. práce provádět na navazující sečené louce. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 51 taxonů. Zvláště chráněné taxony a druhy z červeného seznamu se na lokalitě nevyskytují. 
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Lokalita E6 - Olymp 

Lesnatá enkláva na vrcholu kopce s místním názvem Olymp. Lokalita je poutním místem a vykazuje parkový charakter. Z dřevin 
dominuje lípa (Tilia sp.), bříza bělokorá (Betula pendula), třešeň ptačí (Prunus avium) a trnka (Prunus spinosa). Středem zájmového 
území prochází trasa vedení vysokého napětí. Zde je porost udržován bez dřevinného patra. Významný je odlesněný pahorek 
s výstupy matečné horniny tvořený suchým trávníkem s teplomilnými druhy rostlin. Celý pahorek je evidentně pravidelně sečený. 
Výskyt teplomilných druhů hmyzu. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 47 taxonů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě E6 - Olymp 

Vědecký název Český název § C 
Cincidela campestris svižník polní §O  
Arginnis adippe perleťovec prostřední  VU 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E6 - Olymp 

 

Vzhledem k malé výměře lokality a dostatku vhodných ploch pro vývoj larev svižníků, bude tento druh při zemních pracích vždy 
ohrožen. Nicméně po asanaci výkopů vznikne převrstvením zeminy nový a výrazně větší prostor pro život nové generace larev. 
Perleťovec dává přednost lesostepním formacím, ale vývoj housenek je na lokalitě možný. Nicméně zásadní ohrožení populace zde 
nelze spatřovat. Plánovaná trasa prochází v blízkosti pietního místa přes skalnatý výstup, který je pravidelně sečen. Lokalitu je 
vhodné posoudit spíše z botanického hlediska (pravděpodobně zde probíhá armádní management přírodovědně významných částí 
vojenského újezdu Boletice). 
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Lokalita E7 - prameny Škeblice 

Mozaika opuštěných luk tvořených převážně tužebníky (Filipendula ulmaria) a kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris) a remízy 
s břízou bělokorou (Betula pendula), osikami (Populus tremula), třešněmi (Prunus avium). Sušší části porůstá hloh (Crataegus sp.) 
a trnka (Prunus spinosa). Podél toku dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa). Častý je výskyt kosatců sibiřských (Iris sibirica). Na 
východním okraji lokality v podrostu borového lesa byl zjištěn vemeník (Platanthera bifolia). Významná entomologická lokalita. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 78 taxonů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů na lokalitě E7 - prameny Škeblice 

Vědecký název Český název § C 
Apatura iris batolec duhový §O  
Apatura ilia batolec červený §O  
Limenitis populi bělopásek topolový §O  

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E7 - prameny Škeblice 

 

Všechny druhy jsou vázány na porosty vrb a topolů. Pokud bude minimalizován zásah do těchto dřevin, je ohrožení populací 
minimální. 
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Lokalita E8 - Blíženský les 

Okraje lesa. Západní okraj tvoří druhově bohatá louka s výskytem běžných druhů hmyzu. Východní okraj je z větší částí zarostlý 
kerblíkem lesním (Anthriscus sylvestris). Malou část tvoří podmáčená louka s rdesny (Bistorta major), kohoutky lučními (Lychnis flos-
cuculi) a chrpami (Centaurea sp.). Louka není sekána. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 61 taxonů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů na lokalitě E8 - Blíženský les 

Vědecký název Český název § C 
Carabus scheidlerii střevlík scheidlerův §O  

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E8 - Blíženský les 

 

Výskyt střevlíka Carabus scheidlerii (střevlík Scheidlerův) prokázán na okraji louky a lesního porostu. Dospělci ani larvy nejsou 
striktně vázáni na lokalitu a v případě ohrožení jsou schopni se z lokality rychle stáhnout. Přesto lze doporučit trasování plynovodu 
umístit co nejvíce k severnímu okraji zájmové lokality. 
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Lokalita E9 - Kyselov 

Nejvýznamnějším místem této lokality je druhově bohatá květnatá louka u hranic. Podmáčená louka s bohatou populací krvavce 
totenu (Sanguisorba officinalis), rdesny (Bistorta major), kohoutky lučními (Lychnis flos-cuculi). Významná entomologická lokalita 
s druhově bohatou loukou. 

Celkem na lokalitě bylo zaznamenáno 46 taxonů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných taxonů a druhy z červeného seznamu na lokalitě E9 - Kyselov 

Vědecký název Český název § C 
Apatura iris batolec duhový §O  
Boloria eunomia perleťovec mokřadní  VU 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality E9 - Kyselov 

 

Výskyt silné populace Boloria eunomia (perleťovec mokřadní). Při zemních pracích budou zničena vývojová stádia přítomna všude 
na lokalitě na živných rostlinách (rdesno hadí kořen). Jedinou možností je načasování výkopů do období letu dospělců, tj. od konce 
července do poloviny srpna. Nezbytné je po skončení prací uvést louku do původního stavu a zamezit jakékoliv změně vodního 
režimu. 
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Vertebratologický průzkum 
Vertebratologický průzkum byl prováděn podél celé trasy vedení. Podrobněji bylo hodnoceno 27 lokalit v průběhu vegetačních sezón 
2013 (srpen - říjen) a 2014 (březen - červen). Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl zaměřen na obojživelníky, plazy, 
ptáky a savce. Doplňkově byl proveden průzkum potencionálně vhodných vodních toků a ploch z hlediska výskytu zvláště 
chráněných druhů ze skupiny velkých mlžů a raků. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků samozřejmě také 
akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy, včetně kadáverů na komunikacích. Vodní toky byly 
prozkoumávány výhradně vizuálně. 

Jednotlivé hodnotné lokality označeny čísly směřujícími od počátku trasy od Záboří (označeny Z1-Z27). 

Celkem bylo při vertebratologickém průzkumu determinováno 157 druhů obratlovců. Jednalo se o 3 druhy ryb, 12 druhů 
obojživelníků, 6 druhů plazů, 92 druhů ptáků a 44 druhů savců. Dále byl sledován výskyt 7 druhů bezobratlých (velcí mlži, raci). 
Některé další ze skrytě žijících druhů nebo skupin (např. hlodavci, hmyzožravci) nebylo možné bez specializovaných průzkumů 
postihnout. Celkem 75 druhů patří mezi zvláště chráněné. 

Zvláště chráněné druhy uvedené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jsou v textu označeny následovně:  
• druh ohrožený - §O,  
• druh silně ohrožený - §SO,  
• druh kriticky ohrožený - §KO. 

Lokalita Z1 (km 1,0 - 2,2) 

Lokalitu tvoří pole a kosené louky podél Zábořského potoka. Hnízdiště ptáků, pozorován bažant polní (Phasianus colchicus), 
3 hnízdní páry čejky obecné (Vanellus vanellus), káně lesní (Buteo buteo), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), 
skřivan polní (Alauda arvensis), straka obecná (Pica pica), na přeletu zastižena jiřička obecná (Delichon urbica), kachna divoká 
(Anas platyrhynchos), poštolka obecná (Falco tinnunculus), holub hřivnáč (Columba palumbus) a holub domácí (Columba livoa 
domestica). Pozorováni byli běžní savci, jako srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), dále pak pobytové 
stopy, nory, výhrabky a kadávery hraboše polního (Microtus sp.), krtka obecného (Talpa europaea), lišky obecné (Vulpes vulpes) 
a prasete divokého (Sus scrofa). Zaznamenán byl 1 zvláště chráněný druh. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z1 

Vědecký název Český název § 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z1 
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Lokalita je rozmnožovacím biotopem skokana zeleného (Rana kl. esculenta). 
Z predikovaných vlivů provádění prací v lokalitě je pravděpodobné rušení v době hnízdění (ptáci). Vhodným opatřením se jeví 
zahájení prací mimo hnízdní období a ochrana obojživelníků ve výkopu. 

Lokalita Z2 (km 4,0 - 4,1) 

Lokalitu tvoří mokřad v nivě Újezdeckého potoka. Pozorován byl konipas bílý (Motacilla alba), kukačka obecná (Cuculus canorus), 
pěnice pokřovní (Sylvia curruca), strnad obecný (Emberiza citrinella), na přeletu pak budníček menší (Phylloscopus collybita), 
budníček větší (Phylloscopus trochilus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), žluna šedá (Picus 
canus); dále pak pobytové stopy, nory, výhrabky a kadávery hraboše (Microtus sp.), hryzce vodního (Arvicolla terrestris), lišky 
obecné (Vulpes vulpes), myšice (Apodemus sp.), prasete divokého (Sus scrofa), srnce obecného (Capreolus capreolus). 
Zaznamenán byl výskyt 4 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z2 

Vědecký název Český název § 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO 
Lacerta agilis ještěrka obecná SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Natrix natrix užovka obojková O 

V případě ochrany obojživelníků se všech případech se jedná o pohyblivé druhy, které by stavbou neměly být dotčeny, je nutno 
zajistit záchranné přenosy z výkopů a stavebních jam, popř. umožnit jejich samovolný únik. Nezbytné je obnovení funce mokřadu. 

Lokalita Z3 (km 3,9 - 4,1) 

Lokalita je vymezena regulovanou nivou Radomilického potoka. Terénním průzkumem byly zjištěny tyto druhy: kapr (Cyprinus 
carpio), bažant polní (Phasianus colchicus), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), 
hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), jiřička obecná (Delichon urbica), kachna divoká (Anas platyrhynchos), konipas bílý 
(Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), kukačka obecná (Cuculus canorus), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), poštolka obecná 
(Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), skřivan polní (Alauda arvensis), straka obecná (Pica pica), strnad obecný 
(Emberiza citrinella), sýkora koňadra (Parus major), vrabec polní (Passer montanus), srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc 
polní (Lepus europaeus), rovněž pobytové stopy, nory, výhrabky a kadávery signalizující přítomnost: hraboše (Microtus sp.), hryzce 
vodního (Arvicolla terrestris), jezevce lesního (Meles meles), krtka obecného (Talpa europaea), lišky obecné (Vulpes vulpes), myšice 
(Apodemus sp.), prasete divokého (Sus scrofa). Zaznamenáno bylo 7 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z3 

Vědecký název Český název § 
Bombina bombina kuňka obecná SO 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Natrix natrix užovka obojková O 
Circus aeruginosus moták pochop O 
Luscinia megarhynchos slavík obecný O 
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Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z3 

 
Vhodným opatřením k omezení vlivů se jeví zahájení prací mimo hnízdní období a ochrana obojživelníků ve výkopu. 

Lokalita Z4 (km 7,5 - 9,0) 

Jako lokalita Z4 byl vymezen obecní rybník a podmáčená pole s kalužemi. Pozorovány byly 4 hnízdní páry kachny divoké (Anas 
platyrhynchos), dále bažant polní (Phasianus colchicus), čejka obecná (Vanellus vanellus), holub domácí (Columba livia f. 
domestica), husa divoká (Anser anser), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), 
strnad obecný (Emberiza citrinella), špaček obecný (Sturnus vulgaris), volavka bílá (Egretta alba), při přeletu pozorován rorýs 
obecný (Apus apus). V případě savců signalizují přítomnost pobytové stopy, nory, výhrabky a kadávery - hraboš (Microtus sp.), liška 
obecná (Vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa), pozorován byl srnec obecný (Capreolus capreolus) a zajíc polní (Lepus 
europaeus). U vodouše bahenního (Tringa glaerola) je hnízdní status nejasný. Na lovu byly zastižení luňák červený (Milvus milvus) a 
moták pochop (Circus aeruginosus). Zaznamenáno bylo 8 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z4 

Vědecký název Český název § 
Milvus milvus luňák červený KO 
Bombina bombina kuňka obecná SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO 
Egretta alba volavka bílá SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Circus aeruginosus moták pochop O 
Apus apus rorýs obecný O 

Negativní vlivy záměru se mohou projevit v případě provádění prací v době hnízdění (ptáci), případně nevhodném načasování 
kácení dřevin. Lokalita je rovněž rozmnožovacím biotopem zvláště chráněných druhů kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička 
zelená (Hyla arborea), skokan zelený (Rana kl. esculenta) a ropucha obecná (Bufo bufo). Vhodným opatřením se jeví zahájení prací 
mimo hnízdní období a ochrana obojživelníků ve výkopu. Je nutno zajistit záchranné přenosy z výkopů a stavebních jam, popř. 
technickým opatřením umožnit samovolné opuštění výkopu. 
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Lokalita Z5 (km 12,1 - 12,8) 

Lokalitu tvoří sečené louky a linie dřevin v nivě Bezdrevského potoka. Terénním průzkumem byly zjištěny tyto druhy: budníček menší 
(Phylloscopus collybita), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnkava 
obecná (Fringilla coelebs), straka obecná (Pica pica), strakapoud velký (Dendrocopos major), špaček obecný (Sturnus vulgaris), 
vrabec polní (Passer montanus), na přeletu byl pozorován racek chechtavý (Larus ridibundus) a rehek domácí (Phoenicurus 
ochruros), dále srnec obecný (Capreolus capreolus), prostřednictvím pobytových znaků je prokázán výskyt hraboše (Microtus sp.), 
hryzce vodního (Arvicolla terrestris), lišky obecné (Vulpes vulpes), myšice (Apodemus sp.), prasete divokého (Sus scrofa). 
Zaznamenán byl výskyt 5 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z5 

Vědecký název Český název § 
Milvus milvus luňák červený KO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Natrix natrix užovka obojková O 
Ciconia ciconia čáp bílý O 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z5 

 
Negativní vlivy záměru se mohou projevit v případě nevhodného načasování kácení dřevin. Výskyt užovky obojkové (Natrix natrix) je 
v území běžný, druh by díky své mobilitě neměl být záměrem ovlivněn. Vydra říční (Lutra lutra) snáší rušení poměrně dobře, nutno je 
zajistit trvalou průchodnost podél vodních toků bez rizika úhynu. Pro luňáka červeného (Milvus milvus) a čápa bílého (Ciconia 
ciconia) je lokalita potravním biotopem, vlaštovka obecná (Hirundo rusticaI) byla zastižena na přeletu. 
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Lokalita Z6 (km 14,6 - 14,8)  

Lokalita Z6 je vymezena Pištínským potokem u Olšovic a okolním polem. Pozorován byl holub domácí (Columba livia f. domestica), 
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), skřivan polní (Alauda arvensis), strnad obecný (Emberiza citrinella), na přeletu pak poštolka 
obecná (Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), vrána obecná (Corvus corone corone); srnec obecný (Capreolus 
capreolus), pobytové stopy zanechali hraboš (Microtus sp.), krtek obecný (Talpa europaea), liška obecná (Vulpes vulpes), prase 
divoké (Sus scrofa), zajíc polní (Lepus europaeus). Zaznamenán byl výskyt 3 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z6 

Vědecký název Český název § 
Milvus milvus luňák červený KO 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO 
Coturnix coturnix křepelka polní SO 

Z predikovaných vlivů provádění prací v lokalitě je pravděpodobné rušení v době hnízdění. Vhodným opatřením se jeví zahájení 
prací mimo hnízdní období a ochrana obojživelníků ve výkopu. Pro luňáka červeného (Milvus milvus) je území potravním biotopem. 

Lokalita Z7 (km 15,2 - 15,3) 

Lokalitu Z7 tvoří borový remíz u Olšovic. Zjištěn byl výskyt drozda zpěvného (Turdus philomelos), holuba hřivnáče (Columba 
palumbus), kosa černého (Turdus merula), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), sojky obecné (Garrulus glandarius), strnada 
obecného (Emberiza citrinella), sýkory koňadry (Parus major), špačka obecného (Sturnus vulgaris), ježka západního (Erinaceus 
europaeus), srnce obecného (Capreolus capreolus), prostřednictvím pobytových znaků pak lišky obecné (Vulpes vulpes), myšice 
(Apodemus sp.), norníka rudého (Cleithryonomys glareolus), prasete divokého (Sus scrofa), na přeletu pozorována jiřička obecná 
(Delichon urbica). Zaznamenán byl výskyt 2 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z7 

Vědecký název Český název § 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Oba druhy jsou poměrně běžné, vlaštovka obecná (Hirundo rusticaI) se vyskytuje víceméně v celém území a prostor výstavby, 
stejně jako celé území je potravním biotopem, u veverky obecné (Sciurus vulgaris) kácení porostů mimo dobu rozmnožování omezí 
rušení na minimum. 

Lokalita Z8 (km 17,9 - 19,0) 

Lokalitu tvoří louka s keři a pole u Babic. Pozorován byl budníček menší (Phylloscopus collybita), drozd zpěvný (Turdus philomelos), 
kos černý (Turdus merula), kvíčala obecná (Turdus pilaris), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), skřivan polní (Alauda arvensis), straka 
obecná (Pica pica), strnad obecný (Emberiza citrinella), na přeletu racek chechtavý (Larus ridibundus) a vlaštovka obecná (Hirundo 
rusticaI); srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc polní (Lepus europaeus), pobytové stopy zanechali hraboš (Microtus sp.), liška 
obecná (Vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa). Zaznamenán byl výskyt 2 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z8 

Vědecký název Český název § 
Coturnix coturnix křepelka polní SO 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 
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Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z8 

 

Území je hnízdním biotopem křepelky polní (Coturnix coturnix), byly pozorovány 2 hnízdní páry. Vliv nelze vyloučit, pokud budou 
terénní práce (skrývka půdy) zahájeny v době hnízdění. 

Lokalita Z9 (km 23,8) 

Lokalitou je Rybníček u Nového Dvora. Aktuálně nebyl výskyt zvláště chráněných druhů zjištěn, dle nálezové databáze AOPK se 
v území vystují níže uvedené druhy. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z9 

Vědecký název Český název § 
Bombina bombina kuňka obecná SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO 
Bufo viridis ropucha zelená SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 

Ve všech případech je území registrováno jako rozmnožovací biotop. Nezbytným opatřením je ochrana obojživelníků ve výkopu 
a zachování biotopu, mj. zajištěním obnovy přirozeného napájení rybníčka. 

Lokalita Z10 (km 24,5 - 24,7) 

Lokalitu tvoří mokřad v nivě Bezdrevského potoka, včetně toku. Zaznamenán byl výskyt 4 zvláště chráněných druhů. Doplňkově byly 
pozorováni: srnec obecný (Capreolus capreolus), kadávery a stopy lišky obecné (Vulpes vulpes) a pobytové stopy prasete divokého 
(Sus scrofa). 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z10 

Vědecký název Český název § 
Lampetra planeri mihule potoční KO 
Astacus astacus rak říční SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana dalmatina skokan štíhlý SO 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. K omezení vlivů je nutno provést záchranný transfer a nezbytná je následná obnova 
mokřadu a přirozeného koryta potoka. Výskyt mihule potoční (Lampetra planeri) byl doplněn dle nálezové databáze AOPK. 
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Lokalita Z11 (km 26,0 - 26,2) 

Lokalita je vymezena Vadkovským potokem a jeho nivou. Pozorován byl pstruh potoční (Salmo trutta), brhlík lesní (Sitta europea), 
budníček větší (Phylloscopus trochilus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), holub hřivnáč (Columba palumbus), kachna divoká 
(Anas platyrhynchos), káně lesní (Buteo buteo), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), kvíčala obecná (Turdus 
pilaris), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), skřivan polní (Alauda arvensis), strakapoud velký 
(Dendrocopos major), strnad obecný (Emberiza citrinella), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora koňadra (Parus major), 
budníček menší (Phylloscopus collybita) na přeletu; ze savců srnec obecný (Capreolus capreolus), prostřednictvím pobytových stop 
pak liška obecná (Vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa). Zaznamenáno bylo 8 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z11 

Vědecký název Český název § 
Lampetra planeri mihule potoční KO 
Astacus astacus rak říční SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana dalmatina skokan štíhlý SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Corvus corax krkavec velký O 
Circus aeruginosus moták pochop O 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. K omezení vlivů na zvláště chráněné druhy bezobratlých, kruhoústých a 
obojživelníků je nutno provést záchranný transfer; nezbytná je následná obnova mokřadu a přirozeného koryta potoka. Území je 
potravním biotopem motáka pochopa (Circus aeruginosus), krkavce velkého (Corvus corax) a vlaštovky obecné (Hirundo rusticaI). 

Lokalita Z12 (km 30,7 - 31,0) 

Jako lokalita Z12 byl vymezen okraj lesa u silnice Smědeček - Smědeč. Průzkumem byly zazanamenány druhy: brhlík lesní (Sitta 
europea), budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná (Erithacus rubeculla), drozd brávník (Turdus viscivorus), holub 
hřivnáč (Columba palumbus), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sojka 
obecná (Garrulus glandarius), strakapoud velký (Dendrocopos major), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus 
caeruleus), srnec obecný (Capreolus capreolus), pobytové stopy jelena evropského (Cervus elaphus), nory jezevce lesního (Meles 
meles), kadáver ježke západního (Erinaceus europaeus), trus kuny lesní (Martes martes), kadáver a stopy lišky obecné (Vulpes 
vulpes), požerky, nory, kadáver myšice (Apodemus sp.), požerky norníka rudého (Cleithryonomys glareolus), pobytové stopy prasete 
divokého (Sus scrofa), kadáver rejska obecného (Sorex araneus). Zaznamenán byl výskyt 3 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z12 

Vědecký název Český název § 
Corvus corax krkavec velký O 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Nelze vyloučit narušení hnízdního okrsku ťuhýka obecného (Lanius colurio). Území je dále potravním biotopem krkavce velkého 
(Corvus corax), zastižen na přeletu, a veverky obecné (Sciurus vulgaris). 

Lokalita Z13 (km 32,3 - 32,4) 

Lokalitu tvoří Olšina podél Smědečského potoka. Pozorováni byli: pstruh potoční (Salmo trutta), čolek horský (Triturus alpestris), 
rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), liška obecná (Vulpes vulpes), prase 
divoké (Sus scrofa), rys ostrovid (Lynx lynx), srnec obecný (Capreolus capreolus), z nichž je 5 registrováno jako zvláště chráněné 
druhy. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z13 

Vědecký název Český název § 
Triturus alpestris čolek horský SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana dalmatina skokan štíhlý SO 
Lynx lynx rys ostrovid SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. K omezení vlivů na zvláště chráněné druhy obojživelníků je nezbytná obnova 
přirozeného koryta potoka. V případě rysa ostrovida (Lynx lynx) byl výskyt prokázán v minulosti (databáze AOPK) a v současnosti jej 
nelze vyloučit. Jedná se o druh citlivý na rušení. 
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Lokalita Z14 (km 35,6 - 35,9) 

Lokalita Z14 je vymezena Dobročkovský/Křemžský potokem a jeho nivou. Zaznamenán byl výskyt pstruha potočního (Salmo trutta), 
budníčka většího (Phylloscopus trochilus), drozda zpěvného (Turdus philomelos), holuba hřivnáče (Columba palumbus), káněte 
lesního (Buteo buteo), konipasa bílého (Motacilla alba), kosa černého (Turdus merula), pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla), 
střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), sýkory modřinka (Parus caeruleus), budníčka menšího (Phylloscopus collybita) na 
přeletu, dále hryzec vodní (Arvicolla terrestris), zajíc polní (Lepus europaeus) a srnec obecný (Capreolus capreolus), rovněž 
pobytové stopy hraboše (Microtus sp.), myšice (Apodemus sp.), krtka obecného (Talpa europaea), lišky obecné (Vulpes vulpes) 
a prasete divokého (Sus scrofa). Zaznamenán byl výskyt 10 zvláště chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z14 

Vědecký název Český název § 
Margaritana margaritifera perlorodka říční KO 
Lampetra planeri mihule potoční KO 
Vipera berus zmije obecná KO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Cottus gobio vranka potoční O 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Anguis fragilis slepýš křehký O 
Natrix natrix užovka obojková O 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z14 

 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativní vlivy záměru se mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácení dřevin. Důležité je zahájení prací mimo reprodukční období a ochrana obojživelníků ve výkopu. Je nutno 
zajistit záchranné přenosy z výkopů a stavebních jam, popř. technickým opatřením umožnit samovolné opuštění výkopu. 
Výskyt perlorodky říční (Margaritana margaritifera), mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecná (Cottus gobio), ještěrky 
živorodá (Zootoca vivipara) a vydry říční (Lutra lutra) je převzat z databáze AOPK, aktuálním průzkumem nebyla jejich přítomnost 
ověřena, nicméně jejich výskyt v lokalitě nejde vyloučit. Užovka obojková (Natrix natrix), slepýš křehký (Anguis fragilis) a zmije 
obecná (Vipera berus) jsou druhy v území časté a díky své mobilitě by neměly být záměrem významně ovlivněny. 
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Lokalita Z15 (km 39,6 - 40,6) 

Lokalitu Z15 tvoří Střemilské rybníky a jejich okolí. Zjištěn byl výskyt 20 zvláště chráněných druhů. Prostor je rozmnožovacím 
biotopem kuňky obecné (Bombina bombina), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana menšího (Rana lessonae), ropuchy obecné 
(Bufo bufo), dále byl zaznamenán výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), užovky obojkové (Natrix natrix), kopřivky obecné (Anas 
strepera) a potápky malé (Podiceps ruficollis). Patrné byly pobytové stopy veverky obecné (Sciurus vulgaris), poměrně častý trus 
vydry říční (Lutra lutra); na přeletu byl zastižen krkavec velký (Corvus corax), orel mořský (Haliaeetus albicilla). Výskyt ZCHD čolka 
horského (Triturus alpestris), čolka velkého (Triturus cristatus), blatnice skvrnité (Pelobates fuscus), bramborníčka hnědého 
(Saxicola rubetra), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), jestřába lesního (Accipiter gentilis), ťuhýka šedého (Lanius excubitor) a rysa 
ostrovida (Lynx lynx) byl doplněn z databáze AOPK.  

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z15 

Vědecký název Český název § 
Haliaeetus albicilla orel mořský KO 
Triturus alpestris čolek horský SO 
Triturus cristatus čolek velký SO 
Pelobates fuscus blatnice skvrnitá SO 
Bombina bombina kuňka obecná SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana lessonae skokan menší SO 
Lacerta agilis ještěrka obecná SO 
Bonasa bonasia jeřábek lesní SO 
Accipiter gentilis jestřáb lesní SO 
Lynx lynx rys ostrovid SO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Natrix natrix užovka obojková O 
Saxicola ruberta bramborníček hnědý O 
Anas strepera kopřivka obecná O 
Corvus corax krkavec velký O 
Podiceps ruficollis potápka malá O 
Lanius excubitor ťuhýk šedý O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Z ostatních druhů byl zaznamenán výskyt budníčka menšího (Phylloscopus collybita), cvrčilky zelené (Locustella naevia), holuba 
hřivnáče (Columba palumbus), kachny divoké (Anas platyrhynchos), káněte lesního (Buteo buteo), konipasa bílého (Motacilla alba), 
konipasa horského (Motacilla cinerea), kosa černého (Turdus merula), kvíčaly obecné (Turdus pilaris), lysky černé (Fulica atra), 
pěnkavy obecné (Fringilla coelebs), sojky obecné (Garrulus glandarius), strakapouda velkého (Dendrocopos major), strnada 
obecného (Emberiza citrinella), střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes), sýkory koňadry (Parus major), volavky popelavé (Ardea 
cinerea), ze savců ježek západní (Erinaceus europaeus), srnec obecný (Capreolus capreolus), rejsek obecný (Sorex araneus), nory 
hraboše (Microtus sp.) a hryzce vodního (Arvicolla terrestris), stopy jelena evropského (Cervus elaphus), výhrabky krtka obecného 
(Talpa europaea), trus kuny lesní (Martes martes), stopy lišky obecné (Vulpes vulpes), požerky a nory myšice (Apodemus sp.) a 
norníka rudého (Cleithryonomys glareolus), pobytové stopy prasete divokého (Sus scrofa). 
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Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z15 

 

Negativní vlivy nelze vyloučit v případě nevhodného načasování zahájení terénních prací nebo kácení dřevin v hnízdním období. 
Důležitá je ochrana obojživelníků ve výkopu. Je nutno zajistit záchranné přenosy z výkopů a stavebních jam, popř. technickým 
opatřením umožnit samovolné opuštění výkopu. 

Lokalita Z16 (km 40,9) 

Lokalitu tvoří Střemilský potok s linií dřevin. Zjištěn pstruh potoční (Salmo trutta), káně lesní (Buteo buteo), strnad obecný (Emberiza 
citrinella), sýkora koňadra (Parus major), ze savců srnec obecný (Capreolus capreolus), pobytové stopy zanechali hraboš (Microtus 
sp.), hryzec vodní (Arvicolla terrestris), liška obecná (Vulpes vulpes), prase divoké (Sus scrofa). Zaznamenán byl výskyt 2 zvláště 
chráněných druhů. 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z16 

Vědecký název Český název § 
Lutra lutra vydra říční SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativní vlivy záměru se mohou projevit v případě nevhodného načasování 
zahájení terénních prací. Je nutno zajistit záchranné přenosy z výkopů a stavebních jam, popř. technickým opatřením umožnit 
samovolné opuštění výkopu. 

Lokalita Z17 (km 41,9 - 42,0) 

Lokalitu tvoří Chvalšinský potok a okolní niva. Ze zaznamenaných druhů je 10 registrovaných jako zvláště chráněné. Jsou to: rak 
říční (Astacus astacus), vranka obecná (Cottus gobio), čolek obecný (Triturus vulgaris), pro nějž je lokalita rozmnožovacím 
biotopem, kuňka obecná (Bombina bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix 
natrix), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), lovící čáp bílý (Ciconia ciconia) a vydra říční (Lutra lutra). Z ostatních významných 
druhů pak káně lesní (Buteo buteo), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), kvíčala obecná (Turdus pilaris), strnad 
obecný (Emberiza citrinella), srnec obecný (Capreolus capreolus); přítomnost lišky obecné (Vulpes vulpes) a prasete divokého (Sus 
scrofa) na lokalitě indikují pobytové stopy. U vodouše kropenatého (Tringa ochropus) je hnízdní status nejasný. 
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Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z17 

Vědecký název Český název § 
Astacus astacus rak říční SO 
Triturus vulgaris čolek obecný SO 
Bombina bombina kuňka obecná SO 
Rana dalmatina skokan štíhlý SO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Cottus gobio vranka potoční O 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Natrix natrix užovka obojková O 
Saxicola ruberta bramborníček hnědý O 
Ciconia ciconia čáp bílý O 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z17 - Chvalšinský potok 

 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Důležitá je ochrana obojživelníků ve výkopu. Je nutno zajistit záchranné přenosy 
z výkopů a stavebních jam, popř. technickým opatřením umožnit samovolné opuštění výkopu. 

Lokalita Z18 (km 47,6 - 47,8) 

Lokalitou je Irův rybník II a jeho okolí. Prostor je rozmnožovacím biotopem rosničky zelené (Hyla arborea), v území hnízdí 1 hnízdní 
pár ťuhýka obecného (Lanius colurio), z ostatních zvláště chráněných druhů byl zjištěn výskyt kuňky obecné (Bombina bombina), 
skokana štíhlého (Rana dalmatina), ropuchy obecné (Bufo bufo), užovky obojkové (Natrix natrix) a vlaštovky obecné (Hirundo 
rusticaI). Do seznamu druhů je začleněn i moták pochop (Circus aeruginosus), jehož výskyt je evidován v databízi AOPK. 

Z dalších zástupců obratlovců byli pozorováni kapr (Cyprinus carpio), cvrčilka zelená (Locustella naevia), holub hřivnáč (Columba 
palumbus) na přeletu, kachna divoká (Anas platyrhynchos), 1 hnízdní pár poláka chocholačky, strnad obecný (Emberiza citrinella), 
srnec obecný (Capreolus capreolus), prostřednictvím pobytových stop je prokázán výskyt lišky obecné (Vulpes vulpes) a prasete 
divokého (Sus scrofa). 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z18 

Vědecký název Český název § 
Bombina bombina kuňka obecná SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana dalmatina skokan štíhlý SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Natrix natrix užovka obojková O 
Circus aeruginosus moták pochop O 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 
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Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z18 

 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativní vlivy záměru se mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácení dřevin. Důležité je zahájení prací mimo reprodukční období a ochrana obojživelníků ve výkopu. Je nutno 
zajistit záchranné přenosy z výkopů a stavebních jam, popř. technickým opatřením umožnit samovolné opuštění výkopu. Po 
ukončení prací je nutno zajistit obnovu biotopu. 

Lokalita Z19 (km 48,2 - 49,0) 

Lokalitu tvoří niva Dolanského potoka - lemy Křenovského vrchu. Zaznamenán byl výskyt 18 zvláště chráněných druhů, jsou to: 
kuňka obecná (Bombina bombina), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan menší (Rana lessonae), ropucha obecná (Bufo bufo), pro 
které je lokalita rozmnožovacím biotopem, dále užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), zjištěny byly 2-3 
hnízdní páry ťuhýka obecného (Lanius colurio), dále bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), chřástal kropenatý (Porzana porzana), 
potápka roháč (Podiceps cristatus), na přeletu pak orel mořský (Haliaeetus albicilla), druhotně je prokázán výskyt vydry říční (Lutra 
lutra). Výskyt chřástala polního (Crex crex), jestřába lesního (Accipiter gentilis), krahujce obecného (Accipiter nisus), krutihlava 
obecného (Jynx torquila), potápky malé (Podiceps ruficollis) a žluvy hajní (Oriolus oriolus) je převzat z databáze AOPK, aktuálním 
průzkumem nebyla jejich přítomnost ověřena, nicméně jejich výskyt v lokalitě nejde vyloučit. 
Z ostatních zástupců ptáků a savců pak budníček menší (Phylloscopus collybita), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka zelená 
(Locustella naevia), drozd zpěvný (Turdus philomelos), holub hřivnáč (Columba palumbus) na přeletu, kachna divoká (Anas 
platyrhynchos), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), kvíčala obecná (Turdus pilaris), pěnice hnědokřídlá (Sylvia 
communis), polák chocholačka (Aythya fuligula), skřivan polní (Alauda arvensis), sojka obecná (Garrulus glandarius), strakapoud 
velký (Dendrocopos major), strnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora modřinka (Parus caeruleus), volavka popelavá (Ardea 
cinerea) na přeletu, žluna šedá (Picus canus), dále pak pobytové stopy, nory, výhrabky, případně kadávery nebo trus hraboše 
(Microtus sp.), krtka obecného (Talpa europaea), lišky obecné (Vulpes vulpes), prasete divokého (Sus scrofa), srnce obecného 
(Capreolus capreolus). 
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Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z19 

Vědecký název Český název § 
Vipera berus zmije obecná KO 
Haliaeetus albicilla orel mořský KO 
Bombina bombina kuňka obecná SO 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Rana lessonae skokan menší SO 
Porzana porzana chřástal kropenatý SO 
Crex crex chřástal polní SO 
Accipiter gentilis jestřáb lesní SO 
Accipiter nisus krahujec obecný SO 
Jynx torquilla krutihlav obecný SO 
Oriolus oriolus žluva hajní SO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Natrix natrix užovka obojková O 
Saxicola ruberta bramborníček hnědý O 
Podiceps ruficollis potápka malá O 
Podiceps cristatus potápka roháč O 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativní vlivy záměru se mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácení dřevin ve vegetačním období. Důležité je zahájení prací mimo reprodukční období a ochrana 
obojživelníků ve výkopu. Je nutno zajistit záchranné přenosy z výkopů a stavebních jam, popř. technickým opatřením umožnit 
samovolné opuštění výkopu. Nezbytné je obnovení funce mokřadu. 

Lokalita Z20 (km 50,6 - 50,8) 

Lokalita je vymezena křovinami na úpatí vrchu Olymp. Zjištěn byl výskyt budníčka menšího (Phylloscopus collybita), dlaska 
tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes), drozda zpěvného (Turdus philomelos), konipasa bílého (Motacilla alba), kosa 
černého (Turdus merula), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis), pěnkavy obecné (Fringilla coelebs), stehlíka obecného (Carduelis 
carduelis), sýkory koňadry (Parus major), sýkory modřinky (Parus caeruleus), ze savců srnec obecný (Capreolus capreolus), zajíc 
polní (Lepus europaeus), pobytové znaky zanechali ježek západní (Erinaceus europaeus), kuna skalní (Martes foina), liška obecná 
(Vulpes vulpes), myšice (Apodemus sp.), norník rudý (Cleithryonomys glareolus), prase divoké (Sus scrofa). 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z20 

Vědecký název Český název § 
Lacerta agilis ještěrka obecná SO 
Saxicola ruberta bramborníček hnědý O 
Corvus corax krkavec velký O 
Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý O 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Celkem byla zaznamenána přítomnost 6 zvláště chráněných druhů, průzkumem byla ověřena přítomnost ještěrky obecné (Lacerta 
agilis), vlaštovky obecné (Hirundo rustica) na přeletu a veverky obecné (Sciurus vulgaris). Výskyt bramborníčka hnědého (Saxicola 
rubetra), krkavce velkého (Corvus corax) a ořešníka kropenatého (Nucifraga caryocatactes) je převzat z databáze AOPK, aktuálním 
průzkumem nebyla jejich přítomnost ověřena, nicméně jejich výskyt v lokalitě nejde vyloučit. Pravděpodobné je narušení biotopu. 

Lokalita Z21 (km 51,6 - 52,1) 

Jako lokalita Z21 byl označeny nálety a porosty v sedle pod Hořičkou. Zaznamenán byl výskyt 10 zvláště chráněných druhů a to: 
ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha obecná (Bufo bufo), 
1 hnízdní pár ťuhýka obecného (Lanius colurio), požerky veverky obecné (Sciurus vulgaris). Výskyt jeřábka lesního (Bonasa 
bonasia), jestřába lesního (Accipiter gentilis), krkavce velkého (Corvus corax) a rysa ostrovida (Lynx lynx) byl doplněn z databáze 
AOPK. 

Z dalších významných druhů byly pozorováni/akusticky determinováni brhlík lesní (Sitta europea), budníček menší (Phylloscopus 
collybita) na přeletu, budníček větší (Phylloscopus trochilus), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), křivka obecná 
(Loxia curvirostra), kvíčala obecná (Turdus pilaris), linduška lesní (Anthus trivialis), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice 
hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), strnad obecný (Emberiza 
citrinella), sýkora koňadra (Parus major), ze savců zajíc polní (Lepus europaeus) srnec obecný (Capreolus capreolus), kadáver 
rejska obecného (Sorex araneus), pobytové znaky umožnily zjistit výskyt jelena evropského (Cervus elaphus), jezevce lesního 
(Meles meles), kuny lesní (Martes martes), lišky obecné (Vulpes vulpes), myšice (Apodemus sp.), norníka rudého (Cleithryonomys 
glareolus), prasete divokého (Sus scrofa). 
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Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z21 

Vědecký název Český název § 
Lacerta agilis ještěrka obecná SO 
Coronella austriace užovka hladká SO 
Bonasa bonasia jeřábek lesní SO 
Accipiter gentilis jestřáb lesní SO 
Lynx lynx rys ostrovid SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Anguis fragilis slepýš křehký O 
Corvus corax krkavec velký O 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z21 

 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativně se vlivy záměru mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácení dřevin ve vegetačním období. 

Lokalita Z22 (km 53,3 - 54,1) 

Lokalitu tvoří náletové porosty na svazích kolem Škeblice. Zaznamenán byl výskyt 11 zvláště chráněných druhů, jsou to: ropucha 
obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), ořešník 
kropenatý (Nucifraga caryocatactes), ťuhýk obecný (Lanius colurio), krahujec obecný (Accipiter nisus), veverka obecná (Sciurus 
vulgaris); z databáze AOPK byl doplněn výskyt krkavce velkého (Corvus corax), skřivana lesního (Lullula arborea) a rysa ostrovida 
(Lynx lynx). 

Z ostatních druhů byli přítomni: skokan hnědý (Rana temporaria), budníček menší (Phylloscopus collybita), červenka obecná 
(Erithacus rubeculla), drozd brávník (Turdus viscivorus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), káně lesní (Buteo buteo), kos černý 
(Turdus merula), králíček obecný (Regulus regulus), kvíčala obecná (Turdus pilaris), pěnice pokřovní (Sylvia curruca), pěnkava 
obecná (Fringilla coelebs), skřivan polní (Alauda arvensis), sojka obecná (Garrulus glandarius), strakapoud velký (Dendrocopos 
major), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora babka (Parus palustris), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora 
úhelníček (Parus ater), srnec obecný (Capreolus capreolus), dále pak pobytové stopy, nory, výhrabky, případně kadávery nebo trus 
hraboše (Microtus sp.), jezevce lesního (Meles meles), kuny lesní (Martes martes), lišky obecné (Vulpes vulpes), myšice (Apodemus 
sp.), norníka rudého (Cleithryonomys glareolus), prasete divokého (Sus scrofa), rejska obecného (Sorex araneus). 



 
   VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE ČR/RAKOUSKO 
   DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0297-13/D02     
Vydání:  01     

Strana:  107 z 165    
 

FileName: VTL_TU2627-Rakousko_dok(1).doc 
SaveDate: 3.9.2014 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z22 

Vědecký název Český název § 
Lacerta agilis ještěrka obecná SO 
Accipiter nisus krahujec obecný SO 
Lullula arborea skřivan lesní SO 
Lynx lynx rys ostrovid SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Anguis fragilis slepýš křehký O 
Saxicola ruberta bramborníček hnědý O 
Corvus corax krkavec velký O 
Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý O 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativně se vlivy záměru mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácením dřevin ve vegetačním období. 

Lokalita Z23 (km 57,2 - 57,5) 

Lokalita Z23 jsou vymezeny mokřadní porosty v nivě Polečnice a její tok. Zjištěny byly: rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha 
obecná (Bufo bufo), chřástal polní (Crex crex), sojka obecná (Garrulus glandarius), sýkora koňadra (Parus major), volavka popelavá 
(Ardea cinerea) na přeletu, srnec obecný (Capreolus capreolus), pobytové stopy, nory, výhrabky, případně kadávery nebo trus 
hraboše (Microtus sp.), hryzce vodního (Arvicolla terrestris), krtka obecného (Talpa europaea), lišky obecné (Vulpes vulpes), prasete 
divokého (Sus scrofa), vydry říční (Lutra lutra). 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z23 

Vědecký název Český název § 
Hyla arborea rosnička zelená SO 
Crex crex chřástal polní SO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativně se vlivy záměru mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácením dřevin ve vegetačním období. Nezbytné je znovuobnovení přirozeného tvaru koryta potoka. 

Lokalita Z24 (km 63,2) 

Lokalitu Z24 tvoří lískové křoviny u Muckova. Zaznamenán byl výskyt 3 zvláště chráněných druhů, z nichž významná je především 
přítomnost plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). Z dalších chráněných druhů byl zjištěn slepýš křehký (Anguis fragilis) 
a běžně se vyskytující veverka obecná (Sciurus vulgaris). Ostatní zástupci ptáků a savců: drozd zpěvný (Turdus philomelos), kos 
černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sojka obecná (Garrulus glandarius), strnad obecný (Emberiza citrinella), 
srnec obecný (Capreolus capreolus, díky pobytovým znakům zjištěna liška obecná (Vulpes vulpes), myšice (Apodemus sp.), norník 
rudý (Cleithryonomys glareolus). 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z24 

Vědecký název Český název § 
Muscardinus avellanarius plšík lískový SO 
Anguis fragilis slepýš křehký O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativně se vlivy záměru mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácením dřevin v nevhodném období. 
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Lokalita Z25 (km 66,5 - 67,7) 

Lokalitou jsou smrkové kultury Blíženského lesa. Pozorovány byly tyto druhy: skokan hnědý (Rana temporaria), ještěrka živorodá 
(Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus), brhlík lesní (Sitta europea), budníček menší 
(Phylloscopus collybita), čáp bílý (Ciconia ciconia), čáp černý (Ciconia nigra) - oba za letu, červenka obecná (Erithacus rubeculla), 
čížek obecný (Carduelis spinus), datel černý (Dryocopus martius), drozd brávník (Turdus viscivorus), holub hřivnáč (Columba 
palumbus), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), 
králíček obecný (Regulus regulus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěvuška modrá (Prunella modularis), sojka obecná (Garrulus 
glandarius), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora babka (Parus palustris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora 
modřinka (Parus caeruleus), sýkora parukářka (Parus cristatus), sýkora úhelníček (Parus ater), ze savců srnec obecný (Capreolus 
capreolus), los (Alces alces), pobytové znaky - jelen evropský (Cervus elaphus), kuna lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes 
vulpes), myšice (Apodemus sp.), norník rudý (Cleithryonomys glareolus), prase divoké (Sus scrofa), rejsek obecný (Sorex araneus) 
a veverka obecná (Sciurus vulgaris). 

Z výše uvedených druhů je 8 vedeno jako zvláště chráněné. Výčet byl z databáze AOPK doplněn o jestřába lesního (Accipiter 
gentilis), krkavce velkého (Corvus corax) a rysa ostrovida (Lynx lynx). 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z25 

Vědecký název Český název § 
Vipera berus zmije obecná KO 
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO 
Ciconia nigra čáp černý SO 
Bonasa bonasia jeřábek lesní SO 
Accipiter gentilis jestřáb lesní SO 
Alces alces los SO 
Lynx lynx rys ostrovid SO 
Anguis fragilis slepýš křehký O 
Ciconia ciconia čáp bílý O 
Corvus corax krkavec velký O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Negativně se vlivy záměru mohou projevit v případě nevhodného načasování terénních prací nebo kácením dřevin ve vegetačním 
období. 

Lokalita Z26 (km 71,0 - 72,9) 

Lokalitu tvoří vodní nádrž Lipno a její břehy. V území byly pozorovány tyto druhy: škeble asijská (Sinanodonta woodiana), škeble 
říční (Anodonta anatina), velevrub malířský (Unio pictorum), rak pruhovaný (Orconectes limosus), kapr (Cyprinus carpio), pstruh 
potoční (Salmo trutta), vranka obecná (Cottus gobio), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan zelený (Rana kl. esculenta), ropucha 
obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), zmije 
obecná (Vipera berus), budníček menší (Phylloscopus collybita), cvrčilka zelená (Locustella naevia), kachna divoká (Anas 
platyrhynchos), káně lesní (Buteo buteo), kos černý (Turdus merula), labuť velká (Cygnus olor), ledňáček říční (Alcedo athis), orel 
mořský (Haliaeetus albicilla) na přeletu, pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnkava 
obecná (Fringilla coelebs), racek chechtavý (Larus ridibundus), sojka obecná (Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), 
volavka popelavá (Ardea cinerea) na přeletu, ze savců srnec obecný (Capreolus capreolus), patrné byly pobytové znaky hryzce 
vodního (Arvicolla terrestris), lišky obecné (Vulpes vulpes), losa (Alces alces), myšice (Apodemus sp.), prasete divokého (Sus 
scrofa) a vydry říční (Lutra lutra).  

Celkem 12 z výše uvedených druhů je zvláště chráněných. Výčet byl z databáze AOPK doplněn o škebli rybničnou (Anodonta 
cygnea) a slepýše křehkého (Anguis fragilis), přestože aktuálním průzkumem nebyla jejich přítomnost ověřena; nicméně jejich výskyt 
v lokalitě nejde vyloučit. 
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Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z26 

Vědecký název Český název § 
Unio pictorum velevrub malířský KO 
Vipera berus zmije obecná KO 
Haliaeetus albicilla orel mořský KO 
Anodonta cygnaea škeble rybničná SO 
Rana kl. esculenta skokan zelený SO 
Lacerta agilis ještěrka obecná SO 
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO 
Alcedo athis ledňáček říční SO 
Alces alces los SO 
Lutra lutra vydra říční SO 
Cottus gobio vranka potoční O 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Anguis fragilis slepýš křehký O 
Natrix natrix užovka obojková O 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z26 

 
Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativně se vlivy záměru mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácením dřevin ve vegetačním období. 

Lokalita Z27 (km 73 - 75,36) 

Lokalitou jsou biotopy na pravém břehu Lipna. Průzkumem byly zjištěny tyto druhy: čolek horský (Triturus alpestris), skokan hnědý 
(Rana temporaria), ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), slepýš křehký 
(Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), brhlík lesní (Sitta europea), budníček menší 
(Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), červenka obecná (Erithacus rubeculla), čížek obecný (Carduelis 
spinus), datel černý (Dryocopus martius), drozd zpěvný (Turdus philomelos), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), chřástal polní (Crex 
crex), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), káně lesní (Buteo buteo), konipas bílý (Motacilla alba), kos černý (Turdus merula), králíček 
obecný (Regulus regulus), křepelka polní (Coturnix coturnix), křivka obecná (Loxia curvirostra), kvíčala obecná (Turdus pilaris), 
linduška lesní (Anthus trivialis), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), pěnice 
hnědokřídlá (Sylvia communis), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), pěvuška modrá (Prunella modularis), sojka obecná (Garrulus 
glandarius), strakapoud velký (Dendrocopos major), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), sýkora babka (Parus palustris), sýkora 
koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora parukářka (Parus cristatus), sýkora úhelníček (Parus ater), 1-2 
hnízdní páry ťuhýka obecného (Lanius colurio), vlaštovka obecná (Hirundo rustica) na přeletu, žluna šedá (Picus canus), ze savců - 
převážně ve formě pobytových znaků - hraboš (Microtus sp.), jelen evropský (Cervus elaphus), krtek obecný (Talpa europaea), kuna 
lesní (Martes martes), liška obecná (Vulpes vulpes), los (Alces alces), myšice (Apodemus sp.), norník rudý (Cleithryonomys 
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glareolus), prase divoké (Sus scrofa), rejsek obecný (Sorex araneus), rys ostrovid (Lynx lynx), srnec obecný (Capreolus capreolus), 
veverka obecná (Sciurus vulgaris). Zaznamenáno bylo 15 zvláště chráněných druhů. Výčet těchto druhů byl z databáze AOPK 
doplněn o krkavce velkého (Corvus corax), sýce rousného (Aegolius funereus) a tetřívka obecného (Tetrao tetrix). 

Tab.: Výčet zvláště chráněných druhů na lokalitě Z27 

Vědecký název Český název § 
Vipera berus zmije obecná KO 
Triturus alpestris čolek horský SO 
Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO 
Crex crex chřástal polní SO 
Bonasa bonasia jeřábek lesní SO 
Coturnix coturnix křepelka polní SO 
Aegolius funereus sýc rousný SO 
Tetrao tetrix tetř ívek obecný SO 
Alces alces los SO 
Lynx lynx rys ostrovid SO 
Bufo bufo ropucha obecná O 
Natrix natrix užovka obojková O 
Saxicola ruberta bramborníček hnědý O 
Corvus corax krkavec velký O 
Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý O 
Lanius collurio ťuhýk obecný O 
Hirundo rustica vlaštovka obecná O 
Sciurus vulgaris veverka obecná O 

Obr.: Ilustrační snímek charakteru lokality Z27 

 
Výkopovými pracemi dojde k narušení biotopu. Negativně se vlivy záměru mohou projevit v případě nevhodného načasování 
terénních prací nebo kácením dřevin ve vegetačním období. 

C.II.7.3. Územní systém ekologické stability 

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické stability definován jako 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Popis nadregionálního, regionálního a místního ÚSES dotčeného území vychází z mapových podkladů jednotlivých dotčených 
správních území. Vymezení prvků NR-R ÚSES bylo převzato ze Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, doplněné o územně 
technické podklady a údaje z územních plánů VÚC. Pro popis prvků ekologické stability byly rovněž použity územní plány obcí. 
Kompletnost údajů je dána dostupností podkladů v jednotlivých správních územích. Jelikož nebylo dosud vypracováno celkové 
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sjednocení prvků ÚSES v dotčeném území, jsou v mnoha případech prvky ÚSES vymezeny různě a bez návaznosti na prvky ÚSES 
v sousedních katastrálních územích. V případě, že pro dané území byly k dispozici dva lišící se podklady, byla vždy dána přednost 
zákresu ÚSES ve vyšší územně plánovací dokumentaci. 

Tab.: Dotčené prvky NR-R ÚSES - biocentra 

název kód/označení význam katastrální území 
Mýto u Hořic 595 regionální Hořice na Šumavě, Mýto u Hořic na Šumavě  
Blíženský les 587 regionální Černá v Pošumaví 

Tab.: Dotčené prvky NR-R ÚSES - biokoridory 

název kód/označení význam katastrální území 
Řežabinec-K118 119 nadregionální Záblatí 
Brusensko-Buglata 28 regionální Horní Chřášťany, Vodice u Lhenic 
K108-Kleť Bulový 110 nadregionální Dobročkov 
Mýto - Muckov 46 regionální Hořice na Šumavě 
Koukal-Bliženecký les 44 regionální Černá v Pošumaví 
Vltavská niva-Dívčí kámen 174 nadregionální Frymburk 
Kyselovský les - Dolní Vltavice 49 regionální Frymburk, Kyselov 

Následující tabulka uvádí předpokládaný souhrn střetů s prvky ÚSES v trase plynovodu. Přehled je veden v pořadí dle kilometráže 
trasy. Uvažován je jak potenciální střet vztažený k ose trasy plynovodu, tak i v rozsahu zkoumaného území, tj. 100 m. Biotopy 
uvedené v tabulce vycházejí z vegetačního screeningu v prostoru navrhované trasy plynovodu (příloha 3.3. Vegetační screening). 

Tab.: Skladebné části ÚSES v trase plynovodu 

kilometráž označení název stanoviště biotopy 
4,0 LBK 0347 - údolní niva K1,  M1.1, M1.7, X2, X12 
6,2 NRBK 052 (119E) Řežabinec - K118 údolní niva, tok K1, L7.1, M1.7, X2, X5, X7B, X12B 
6,2 LBC 1409 - údolní niva M1.7, X7B 
8,3 LBK 0353 - mělká údolnice X2 
10,2 LBK 0351 - údolní niva, tok M1.7, T1.9, X7B, X12B, X14  
12,2 LBK 27 - údolní niva, tok L2.2, T1.5, V4B, X2, X5, X7B, X14 
15,1 LBK 4, LBK 5 - mělká údolnice X2, X5 
16,35 LBK 4 - mělká údolnice X2, X7B, X14 
16,9 LBK 9 - mělká údolnice X2 
20,3 LBK 11 - mělká údolnice X2, X5 
21,15 LBK 14 - svah, hřbet X5 
22,8 RBK 28 - svah X5, X13 
24,6 LBC 12 - údolní niva, tok K1,L2.2, M.1, M1.7, T1.5, T1.9, V4B 
24,7  LBK 8* - údolní niva, tok M1.1, X2, X12B 
26,0 LBK 28 - údolní niva, tok L2.2, V4B, X2, X5 
28,5 LBC 1* - svah, hřbet K3, T1.1 
28,8 LBK 33 - svah X3, X5, X12B, X13 
30,8 LBC 4 - svah, hřbet X9A 
30,9 LBK 35 - svah, hřbet L5.4, X9A 
32,35 LBK 38 - údolní niva, tok L2.2, X5 
32,35 LBC 8* - údolní niva, tok L2.2 
35,6 NRBK 081 - údolní niva T1.9, X12A 
35,6 LBC 23 (616)* - údolní niva, svah T1.9, T3.4D, X12A 
36,2 LBC 24 (615)* - svah X5 
38,8 LBC 22* - údolní niva X5, X7 
39,2 LBK 20 - údolní niva X5 
39,85 LBC 21 - údolní niva, tok L2.2, T1.5, X5 
39,85 LBK 20* - údolní niva, tok L2.2, V4B, X1 
40,2 LBC 21 - údolní niva, tok L2.2, T1.5, V1G, V4B 
40,5 - 40,9 LBK 15 - údolní niva, tok L2.2, T1.5,  V1G, V4B, X5 
41,75 LBK 15 - údolní niva, tok X5 
41,75 LBC 7* - svah X5, X9A 
42,0 LBK 15 - údolní niva, tok V2C, X5, X6, X7B, X12B, X14 
42,9 LBK - údolní niva, tok X5, X12B, X14 
44,1 LBC 23* - svah T1.5, T3.4D, X5 
46,6 LBC 6 - údolní niva, tok L2.2, L7.1, V4B, X5, X9A 
47,7 LBK 9 - údolní niva, tok V1G, X6, X12B 
57,3 LBK 38 - údolní niva, tok L2.2, M1.7, T1.5, X5, X14 
59,0 LBK 13 - mělká údolnice X5, X12B 
59,0 LBC 14* - mělká údolnice X5, X12B 
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Tab.: Skladebné části ÚSES v trase plynovodu - pokračování 

kilometráž označení název stanoviště biotopy 
61,0 RBK 10 - svah L5.4, X5, X9A 
62,4 - 63,3 RBC 15 - svah K3, X5, X7B, X12B 
63,5 - 63,8 LBK 60 - svah, les L2.2, X1, X5, X9A, X13 
63,8 RBK 22 - svah X5 
64,0 LBC 23 - svah, mělká údolnice X5 
66,5 RBC 39 - svah, les L2.2, T1.6, X7B, X9A 
66,6 LBK 56 - svah, les X9A 
67,5 RBC 39 - svah, les X7B, X9A, X12B 
68,5 RBC 39* - svah X5 
69,2 LBC 37 - údolní niva, tok L2.2, T1.5 
Pozn.: prvky ÚSES uvedené v tabulce s hvězdičkou leží mimo osu trasy plynovodu, avšak zasahují do prostoru 50 m vymezené na obě strany 
od trasy plynovodu. Biotopy vyznačené tučně, představují tzv. hlavní biotop, ostatní pak biotop vedlejší. 

C.II.7.4. Významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá 
k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. 
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní 
trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. 

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k jejich 
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo 
takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

V trase záměru jsou tedy významnými krajinnými prvky ze zákona všechny lesní porosty, vodní toky a rybníky. Významné krajinné 
prvky dle §6 zákona č. 114/1992 Sb. nebyly v dotčeném území registrovány. 

Tab.: Výčet významných krajinných prvků ze zákona - vodní toky 

Název katastrálního území Segment vegetačníhoscreeningu  Lokalizace na trase 
Újezdecký potok 12 km 4,0-4,1 
Radomilický potok 18-22 km 6,0-4,3 
Malovický potok 33-35 km 10,1-10,3 
Bezdrevský potok I 43-46 km 12,1-12,7 
Pištínský potok 54 km 12,1-12,7 
bezejmenný potok v k.ú. Mahouš 63 km 16,1-16,3 
Bezdrevský potok II 95-96, 98 km 24,5-24,7 
Vadkovský potok 102-103 km 26,0-26,1 
Smědečský potok 140 km 32,3-32,4 
Křemžský/Dobročkovský potok 156-158 km 35,6-35,9 
Střemilský potok 174,176-177, 179,181 km 39,7-39,8; km 40,1-40,6; km 40,9; 
Chvalšinský potok 185-187 km 41,9-42,0 
bezejmenný přítok Chvalšinského potoka 189 km 42,9 
Dolanský potok 212 km 48,8-48,9 
Škeblice 240 km 53,8-54,0 
Polečnice 246-249 km 57,2-57,5 
bezejmenný přítok Polečnice 258 km 59,4-59,5 
bezejmenný přítok Vltavy 292, 294 km 66,3-66,6 
bezejmenný přítok Vltavy 301,302 km 69,1-69,3 
Vltava (VN Lipno) 309-311 km 70,9-72,9 

Tab.: Výčet významných krajinných prvků ze zákona - rybníky 

Název rybníka segment vegetačního screeningu Lokalizace na trase 
Irův rybník II/Křenov 205 km 47,7 
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Tab.: Výčet významných krajinných prvků ze zákona - lesní porosty 

Název katastrálního území Segment vegetačníhoscreeningu  Délka průchodu přes PUPFL (dle GIS) 
Dívčice 36 56 m 
Dolní Chrášťany 79 97 m 
Smědeč 131-132 284 m 
Chvalšiny 178 372 m 
Křenov 201 73 m 
Boletice 229-230,232 460 m 
Boletice 239,241 330 m 
Hořice na Šumavě 266 25 m 
Černá v Pošumaví 282 146 m 
Černá v Pošumaví 294,295 1150 m 
Černá v Pošumaví 303 114 m 
Černá v Pošumaví 307 148 m 
Černá v Pošumaví 318-320, 325, 327 1335 m 

Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny dle §7, odst. 1, zákona 114/92 Sb. Dle §8, odst. 1 tého zákona, je nutné si pro kácení 
dřevin nad stanovené parametry zajistit povolení orgánu ochrany přírody, jimiž jsou obecní úřady a na území vojenského újezdu 
Správa VÚ Boletice. V rámci vegetačního screeningu a následného floristického průzkumu byly získána údaje o jednotlivých typech 
nelesní zeleně a jejich druhovém složení. Mohou sloužit mj. ke stanovení vhodné náhradní výsadby. Samotné žádosti o povolení ke 
kácení dřevin bude možné podat až po vytyčení trasy vegetace a zpracování dendrologického průzkumu jako podkladu žádostí 
o kácení. 

Tab.: Výčet typů nelesní dřevinné zeleně 

Popis stanoviště Segment vegetačního screeningu 
Aleje podél silnic (biotop X13) - zcela převažují mezernaté středně staré aleje kultivarů ovocných dřevin 
(jabloň, třešeň) a aleje s pyramidálními topoly, na několika místech jsou aleje lípy srdčité a javoru klenu 
nebo mladé výsadby.  

2, 15, 52, 61, 66, 67, 75, 86, 88, 134, 
137, 145, 162, 166, 172, 197, 215, 
280, 299, 305, 316 

Remízy (biotop X12), obvykle liniové, různého stáří a kvality, obvykle podél polních cest, úvozů, snosů 
nebo hranic pozemků. Převažuje topol osika, bříza bělokorá, javor klen, jasan ztepilý, vtroušen je na 
několika místech buk lesní a dub letní, v podúrovni jeřáb ptačí, bez černý, líska obecná, hlohy 
a střemcha obecná. Tyto prvky jsou nejvíce časté na východním úpatí Blanského lesa (v CHKO 
i mimo), kde představují typickou krajinnou strukturu. 

20, 70, 78, 83, 104, 111, 113, 114, 
118, 122, 124, 127, 147, 149, 151, 
153, 156, 161, 164, 184, 191, 205, 
210, 218, 220, 227, 250, 258, 275, 
276, 284, 286, 327, 322 

Křoviny (biotop K3) s růží šípkovou, slivoní trnkou, bezem černým, hlohy a lískou obecnou se vyskytují 
na mezích, v okrajích lesa a někdy podél komunikací.  

6, 23, 48, 70, 83, 107, 110, 112, 116, 
208, 225, 227, 244, 261, 278 

Doprovodné porosty podél potoků zahrnují zejména údolní olšiny (L2.2) a vrbiny (K1) a také jim blízkou 
náletovou vegetaci (X12) s olší lepkavou, olší šedou, vrbou křehkou, vrbou popelavou, vrbou 
košíkářskou, vrbou červenicí, vrbou jívou, topolem osikou, topolem x kanadským, břízou bělokorou, 
bezem černým, střemchou obecnou. 

10, 12, 21, 34, 45, 52, 91, 96, 102, 
140, 157, 174, 176, 181, 186, 189, 
212, 240, 246, 248, 271, 302, 309, 
311 

Sukcesní lesíky v místě bývalých sídel a opuštěné zemědělské půdy nalezneme jen v Boleticích a na 
Šumavě. Trasa prochází dvě opuštěná sídla - Hubenov a Kyselov. Hlavními dřevinami jsou javor klen, 
jasan ztepilý, bříza bělokorá, vrba jíva, topol osika, ovocné dřeviny, líska obecná, bez černý, jeřáb ptačí, 
ale i jehličnany smrk ztepilý, borovice lesní. 

229,230, 232, 239, 241, 273, 312 

Intenzivně využívané sady s jabloněmi, třešněmi, višněmi na Lhenicku trasa prochází u Nového Dvora 
a Třešňového Ujezdce. 

93, 108, 110, 112 

Některé z dotčených dřevin jsou rovněž chráněny jako krajinný prvek v zemědělské krajině. Jejich výčet je uveden v kapitole 
C.II.5. Půda, strana 53 této dokumentace (podkapitola C.II.5.4. Krajinné prvky v zemědělské krajině). 

V trase záměru, ani v jeho nejbližším okolí, nebyly vyhlášeny památné stromy. 

C.II.7.5. Zvláště chráněná území 

Trasa plynovodu nezasahuje či neprochází územím, jež je součástí národního parku. Nejblíže se nachází Národní park Šumava, 
resp. jeho jihovýchodní část, cca 6 km severozápadně. Z velkoplošných chráněných území je trasa plynovodu v územním střetu 
s CHKO Blanský les, kde ve dvou úsecích, u obce Smědeček (cca km 28,8 - 30,2) a mezi obcí Březovík a Střemilskými rybníky (cca 
km 36,0-39,6) okrajově prochází jeho západní částí. V cca km 65,7 u obce Plánička vstupuje posuzovaný koridor do CHKO Šumava 
a opouští ji na až státní hranici (cca km 75,6). 

V trase záměru se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ). Nejblíže jsou lokalizovány následující: 
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Tab.: Maloplošná chráněná území (MZCHÚ) v blízkosti trasy 

název  kategorie vzdálenost od osy plynovodu (cca) 
Radomilická mokřina PR 700 m 
Koubovský rybník PP 90 m 
Dobročkovské hadce PR 30 m 
Ptačí stěna PR 670 m 
Svatý kříž PP 30 m 
Meandry Chvalšinského potoka PP 210 m 
Muckovské lomy PP 90 m 
Slavkovické louky PP 330 m 
Pláničský rybník PR 800 m 
Velké bahno PP 65 m 
Rašeliniště Borková PR 210 m 
Kyselovský les PR 390 m 
Kozí stránň PR 410 m 
Rašeliniště Kyselov PP 80 m 

V podrobnostech (předměty ochrany jednotlivých chráněných území, charakter potenciálně ovlivněného území) odkazujeme na 
přílohu 3.2 (Biologické hodnocení) této dokumentace. 

C.II.7.6. Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. 
Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu 
nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 
2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody, a to: 

• směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků ("směrnice o ptácích"), 
• směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ("směrnice 

o stanovištích"). 

Směrnice ve svých přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, živočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality soustavy 
Natura 2000 vymezeny. Na základě směrnice o ptácích jsou vyhlašovány ptačí oblasti - PO (v anglickém originále Special Protection 
Areas - SPA) a podle směrnice, o stanovištích evropsky významné lokality - EVL (v anglickém originále Sites of Community 
Importance - SCI). Dohromady ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří soustavu chráněných území biologa 2000. 

Obě směrnice byly v naší legislativě implementovány do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Potenciálně dotčené lokality 
Jako potenciálně dotčené lokality byly vyhodnoceny ty, které jsou: 

a) v přímém územním střetu s trasou záměru, 
b) jsou v bezprostřední blízkosti záměru a tudíž potencionálně ovlivnitelné záměrem. 

Tab.: Ptačí oblasti 

Název Poloha/Vzdálenost 
PO CZ0314123 Boletice průchod územím v km 48,2 - 54,2; dále průchod podél území  
PO CZ0311041 Šumava průchod územím v km 72,9 - 75,6 

Tab.: Evropsky významné lokality 

Název Poloha/Vzdálenost 
EVL CZ0314124 Blanský les trasa protíná EVL v km 29,8 - 30,8 a 36,0 - 39,5 
EVL CZ0314024 Šumava trasa protíná EVL v km 31,9 - 36,0 a 65,7 - 75,6 
EVL CZ0312226 Svatý Kříž trasa prochází v blízkosti trasy (cca 15 - 20 m) v km 43,9 - 44,2 
EVL CZ0314123 Boletice průchod územím v km 48,2 - 49,0; dále průchod podél území 
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Identifikace dotčených předmětů ochrany 
Na základě terénních průzkumů a z informačních zdrojů bylo vyhodnoceno, které předměty ochrany jsou přítomny na trase záměru 
a mohou být proto reálně dotčeny. Zvažován byl především charakter záměru. 

Tab.: Ptačí oblast- Boletice - předměty ochrany  

Název Předmět ochrany Přítomnost 
předmětu 
ochrany 

Možnost 
ovlivnění 

PO CZ0314123 Boletice A122  Chřástal polní (Crex crex) ano ano 
A241  Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) ne ne 
A104  Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) ano ano 
A217  Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ne ne 
A246  Skřivan lesní (Lullula arborea) ano ano 

Tab.: Ptačí oblast Šumava - předměty ochrany  

Název Předmět ochrany Přítomnost 
předmětu 
ochrany 

Možnost 
ovlivnění 

PO CZ0311041 Šumava A122  Chřástal polní (Crex crex) ano ano 
A030  Čáp černý (Ciconia nigra) ne ne 
A236  Datel černý (Dryocopus martius) ano ano 
A241  Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) ne ne 
A104  Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) ano ano 
A217  Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) ano ano 
A223  Sýc rousný (Aegolius funereus) ano ano 
A108  Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) ne ne 
A107  Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) ano ano 

Tab.: EVL Blanský les- předměty ochrany EVL CZ0314124 Blanský les 

Název Předmět ochrany Přítomnost 
předmětu 
ochrany 

Možnost 
ovlivnění 

 3260  Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-
Batrachion 

ne ne 

6190  Pannonské skalní trávníky (Stipo-Festucetallia pallentis) ne ne 
6210  Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích  
(Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště. 

ne ne 

6210  Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích  
(Festuco-Brometalia) 

ne ne 

6410  Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách  
(Molinion caeruleae) 

ne ne 

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří  
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

ne ne 

8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů ne ne 
9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum ne ne 
9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum ne ne 
9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum ne ne 
9180  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích ne ne 
91U0  Lesostepní bory ne ne 
4094  Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) ne ne 
1096  Mihule potoční (Lampetra planeri) ne ne 
1061  Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) ne ne 
1059  Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) ne ne 
1324  Netopýr velký (Myotis myotis) ne ne 
1078  Přástevník kostivalový (Callimorpha quadripun-ctaria) ne ne 
1361  Rys ostrovid (Lynx lynx) ne ne 
1163  Vranka obecná (Cottus gobio) ne ne 
1014  Vrkoč útlý (Vertigo angustior) ne ne 
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Tab.: EVL Šumava - předměty ochrany 

Název Předmět ochrany Přítomnost 
předmětu 
ochrany 

Možnost 
ovlivnění 

EVL CZ0314024 Šumava 3130  Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně 
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 

ne ne 

3150  Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition  ne ne 
3260  Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů  
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 

ne ne 

4030  Evropská suchá vřesoviště ano ano 
6230  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v 
kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 

ano ano 

6410  Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách 
(Molinion caeruleae) 

ne ne 

6430  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin 
 a horského až alpínského stupně 

ano ano 

6510  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří  
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

ano ano 

7110  Aktivní vrchoviště ne ne 
7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště ne ne 
8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů ne ne 
9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum ne ne 
9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum ne ne 
9180  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích ne ne 
91D0  Rašelinný les ne ne 
91E0  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 
 (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

ano ano 

9410  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) ano ano 
4094  Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) ano ano 
1393  Srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus) ne ne 
1096  Mihule potoční (Lampetra planeri) ano ano 
1324  Netopýr velký (Myotis myotis) ne ne 
1029  Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) ano ano 
1361  Rys ostrovid (Lynx lynx) ano ano 
1914  Střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei) ne ne 
1303  Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) ne ne 
1355  Vydra říční (Lutra lutra) ano ano 

Tab.: EVL Svatý Kříž - předměty ochrany 

Název Předmět ochrany Přítomnost 
předmětu 
ochrany 

Možnost 
ovlivnění 

EVL CZ0312226 Svatý Kříž 4094  Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) ano ano 
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Tab.: EVL Boletice - předměty ochrany 

Název Předmět ochrany Přítomnost 
předmětu 
ochrany 

Možnost 
ovlivnění 

EVL CZ0314123 Boletice 3150  Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition  ne ne 
6230  Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech  
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 

ne ne 

6410  Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách  
(Molinion caeruleae) 

ne ne 

6430  Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin  
a horského až alpínského stupně 

ano ano 

6510  Extenzivní sečené louky nížin až podhůří  
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 

ne ne 

7110  Aktivní vrchoviště ne ne 
7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště ne ne 
8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů ne ne 
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum ne ne 
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum ne ne 
9180  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích ne ne 
91E0  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

ano ano 

1758  Popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) ne ne 
1061  Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) ne ne 
1059  Modrásek očkovaný (Maculinea teleius) ne ne 
1029  Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) ne ne 
1361  Rys ostrovid (Lynx lynx) ne ne 
1914  Střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei) ne ne 
1163  Vranka obecná (Cottus gobio) ne ne 

Příslušnými správními úřady k vyjádření z hlediska §45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou: 
• Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
• Správa CHKO Blanský les, 
• Správa NP a CHKO Šumava, pracoviště Horní Planá, 
• Újezdní úřad Vojenského újezdu Boletice. 

C.II.7.7. Přírodní parky 

Záměr není v prostorovém kontaktu s územím se statutem přírodního parku. 

   C.II.8.    Krajina 

Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen znaky přírodní, kulturní a historické povahy udávajícími význam 
přítomnosti přírodní, kulturní a historické charakteristiky daného území. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité 
konfiguraci a vzájemném vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty. 

Trasa prochází šesti oblastmi krajinného rázu (ObKR), které je možno současně považovat za dotčené krajinné celky (KC). Dle 
generelu krajinného rázu Jihočeského kraje (Vorel et. all., Praha 2009) byly vymezeny: 
• Oblast krajinného rázu 13 - Volyňsko-Prachaticko 
• Oblast krajinného rázu 14 - Českobudějovická pánev 
• Oblast krajinného rázu 20 - Šumava II. (CHKO) 
• Oblast krajinného rázu 21 - Křišťanovsko-Boleticko 
• Oblast krajinného rázu 22 - Blanský les 
• Oblast krajinného rázu 25 - Českokrumlovsko 

U oblastí krajinného rázu ObKR 13 - Volyňsko - Prachaticko, ObKR 21- Křišťanovsko - Boleticko, ObKR 22 - Blanský les a ObKR 25 
- Českokrumlovsko, je trasa plynovodu vedena při jejich okrajích a osciluje tak mezi nimi. 

Stručná charakteristika jednotlivých ObKR je provedena v následujících tabulkách, řazení oblastí krajinného rázu pak odpovídá 
popisu průběhu trasy plynovodu dle kilometráže od severu ke státní hranici s Rakouskem. 
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Tab.: Stručná charakteristika ObKR 14 - Českobudějovická pánev 

Oblast krajinného rázu 14 - Českobudějovická pánev 
Oblast krajinného rázu je zřetelně vymezitelná sníženinami českobudějovické pánve. Je charakterizována rozsáhlým prostorem sníženin s hustou sítí 
vodotečí a soustavou rybníků. Prostor je členěn četnými menšími lesními remízky až celky, které vytváří výrazné hrany. Krajinná mozaika je hrubozrnná, 
segmenty mají povětšinou nepravidelný tvar. Převažuje orná půda, v nivách, zejména podél významnějších toků jsou zastoupeny i vlhčí louky. Sídla jsou 
převážně menší, zejména v prostorech uvnitř pánve, kompaktní. Výrazně se rovněž v krajině uplatňují četné břehové doprovodné porosty liniového 
charakteru podél Radomilického a Bezdrevského potoka a také jako břehové porosty podél četných rybníků. Územím prochází významná komunikace - 
silnice I/20 a hlavní železniční tah mezi Č. Budějovicemi a Pískem. Území je prostorově zřetelně vymezeno zejména od jihu až jihozápadu masivem 
Blanského lesa s dominantou Kletě. Právě zřetelné prostorové vymezení masivem Blanského lesa s Kletí je vedle doplňkových scenérií rybniční krajiny 
hlavním znakem estetické atraktivnosti krajiny. Ta (mimo urbanizované území) vyniká uvnitř rybničních soustav harmonickým měřítkem a harmonickými 
prostorovými vztahy.  
Z krajinně-typologického hlediska je oblast součástí vrcholně středověké sídlení krajiny Hercynika, z hlediska georeliéfu se jedná o převážně pánevní 
krajinu, okraje pak tvoří zvlněné či mírně ukloněné vyvýšené plošiny. Z hlediska převažujícího využití se jedná o krajinu lesopolní a polní, a zejména 
v centrální části prostoru náleží rozsáhlé krajinné segmenty ke krajinám rybničním. 

Tab.: Stručná charakteristika ObKR 13 - Volyňsko-Prachaticko 

Oblast krajinného rázu 13 - Volyňsko-Prachaticko 
Velmi rozsáhlá oblast krajinného rázu do sebe zahrnuje členitou, rozmanitou a vizuálně atraktivní krajinu Šumavského Podhůří od Strakonicka až po 
Blanský les. Pro tuto oblast je příznačný členitý terén, drobnější prostorové členění a četné lokální dominanty. To celkově vytváří proměnlivou krajinnou 
scénu. Dál na jihozápad směrem k okraji Šumavy se terén zvedá, a v krajinném panoramatu se hojně uplatňují výrazné horizonty. Krajina je dosti členitá, 
přičemž její celkový obraz vyniká harmonickým měřítkem s vysokou estetickou atraktivitou. Krajinná mozaika je pestrá, střední zrnitosti. Zejména západně 
od Lhenic je doplněna jemnějšími strukturami naoraných a zarůstajících mezí. Lesní celky jsou v krajně mozaikovitě rozptýleny. Území východně od Lhenic 
tvoří málo lesnatý okraj při rozhraní mezi Českobudějovickou pánví a lesnatým výběžkem Blanského lesa, který tak od východu vymezuje prostor Lhenické 
brázdy. Tu odvodňuje Bezdrevský potok vč. dalších drobných vodotečí, kde se výrazněji uplatňují četné břehové doprovodné porosty liniového charakteru, 
doplněné drobnými rybníčky, jižně od Lhenic, v okolí Smědče Ktiše a Střemil. Dál na jih se Lhenická brázda zužuje a je vymezena zřetelně lesnatým 
okrajem západních svahů Blanského lesa a východních svahů Žernovické vrchoviny a Plešenecké hornatiny. S výjimkou Lhenic jsou sídla v širším okolí 
trasy převážně malá, kompaktní, pomístně se vyskytují i rozptýlené samoty. Prostorem brázdy prochází významnější komunikace, a to silnice II/122 ze 
Lhenic do Smědče a II/166 pokračující přes Chvalšiny až do Kájova u Českého Krumlova, které trasa na několika místech kříží. 
Z krajinně-typologického hlediska je oblast součástí pozdně středověké sídlení krajiny Hercynika, z hlediska georeliéfu se jedná o krajinu vrchovin 
Hercynika, s výraznou svažitostí a přítomností výrazných horských hřbetů. Z hlediska převažujícího využití se jedná o krajinu lesopolní a lesní, v prostoru 
Lhenické brázdy je i větší zastoupení orné půdy, četné louky a pastviny jsou povětšinou vázány na dolní části svahů, nebo do prostorů niv přiléhající 
k vodotečím. 

Tab.: Stručná charakteristika ObKR 22 - Blanský les 

Oblast krajinného rázu 22 - Blanský les 
Oblast krajinného rázu je součástí CHKO Blanský les a je od okolních krajinných celků zřetelně geomorfologicky oddělena. Tvoří výrazné, souvisle lesnaté 
hřbety Buglaty (832 m n.m.), Bulového (963 m n.m.) a Kleti (1084 m n.m.), které se táhnou v oblouku od severozápadu na jihovýchod. Od severu na 
jihovýchod se pak táhnou méně výrazné avšak rovněž lesnaté hřbety  Vysoké Běty (804 m n.m.), Vysoké (706 m n.m.),  Švehlánu (722 m n.m.)  a Kluku 
(741 m n.m.). Oba oblouky od severu podkovovitě obepínají prostor sníženiny mezi nimi - území Křemžské kotliny s většími sídly - Brlohem, Holubovem, 
Novou Vsí a městečkem Křemže. Sídla jsou jinak povětšinou menší, kompaktní, vyskytují se však i drobná sídla s roztroušenou zástavbou a samoty. 
Blanský les se vyznačuje poměrně kontrastní strukturací krajiny. Oba hřbety mají charakter výrazně lesní, naopak prostor Křemžské kotliny má charakter 
lesozemědělské krajiny s mozaikou lesíků, luk, polí a sídel. Území je prostorově zřetelně vymezeno zejména od jihozápadu a severovýchodu. Výraznou 
dominantou je především masiv Kletě. V širším okolí hodnoceného záměr jsou esteticky působivé zejména dálkové pohledy na lesnaté hřbety z Lhenické 
brázdy či Chvalšinské kotliny, odkud je dobře patrná celková elevace terénu. V krajinném panoramatu se hojně uplatňují výrazné horizonty. Krajina je 
členitá, kde se v krajinném obrazu dále uplatňuje jemnější georeliéf s lesnatými rozsochatými vršky z odolnějších hornin ve Chvalšinské brázdě. Drobné 
lesíky zde vytváří výraznější hrany, přičemž celkový obraz vyniká harmonickým měřítkem. K němu rovněž přispívají měkké struktury doprovodných 
břehových porostů podél vodotečí. Krajinná mozaika je hrubozrnná, daná rozsáhlými lesními celky a souvislejšími plochami luk a pastvin. Jemnější 
strukturace krajinné mozaiky je přítomna v rámci i v prostoru Křemžské kotliny, kde je větší zastoupení liniových struktur doprovodné zeleně podél 
vodotečí. Význačnou památkou je pozdě gotický kostel ve Chvalšinách, dále pak barokní zámek Červený Dvůr s rozsáhlým areálem lesoparku. Značná 
část úseku silnice  II/166 Smědeč - Chvalšiny tvoří hranici CHKO Blanský les. 
Z krajinně-typologického hlediska je oblast součástí pozdně středověké sídlení krajiny Hercynika, z hlediska georeliéfu se jedná o krajinu členitých vrchovin 
až plochých hornatin Hercynika, s výraznou svažitostí a přítomností výrazných horských hřbetů. Křemžská kotlina má pak charakter členité pahorkatiny. 
Z hlediska převažujícího využití se jedná o krajinu lesní - hřbety Blanského lesa a lesozemědělskou v prostoru Křemžské kotliny odvodňované Křemžským 
potokem, kde je i větší zastoupení orné půdy, četných luk a pastvin. 
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Tab.: Stručná charakteristika ObKR 21 - Křišťanovsko-Boleticko 

Oblast krajinného rázu 21 - Křišťanovsko-Boleticko 
Oblast krajinného rázu tvoří území ve směru severozápad-jihovýchod, jež přilehá k hranicím CHKO Šumava. Je součástí vojenského újezdu Boletice, který 
vznikl na území mnoha zaniklých, německých obcí. V oblasti se tak nenachází žádná významná sídla ani komunikace. Osídlení je velmi řídké. Pro toto 
území je charakteristický výrazný až dramatický reliéf a celkově lesnatý ráz V krajinném obrazu se výrazně uplatňují dominanty Chlumu (1190 m n.m.) 
a Velkého Plešného (1066 m n.m.) a vytváří  zde typické scenérie. Krajina má velké měřítko, z vyvýšených otevřených poloh na loukách a pastvinách se 
otevírají velkolepé panoramatické výhledy. Zdejší krajina vyniká značnou estetickou atraktivitou, harmonickým měřítkem a harmonickými prostorovými 
vztahy se zřetelným uspořádáním prvků krajinné scény. Specifický charakter území je dále umocněn úplnou absencí sídel, což evokuje jistý pocit 
osamělosti a odloučenosti.  Krajina je velmi členitá, v jejím obrazu se dále uplatňuje jemnější georeliéf s lesnatými rozsochatými vršky z odolnějších hornin 
jižně od Chvalšin při kontaktu s ObKR 22 - Blanský les. Drobné lesíky zde vytváří výraznější hrany, přičemž celkový obraz vyniká harmonickým měřítkem. 
Krajinná mozaika je hrubozrnná, daná rozsáhlými lesními celky a souvislejšími plochami luk a pastvin. Specifická, jemnější strukturace krajinné mozaiky, je 
však přítomna v rámci prostoru vojenského újezdu. Zde se k přírodní složce vegetačního krytu charakteru náletových porostlin či liniových, různě 
geometrizujících struktur vegetace odvozených od zaniklé vojenské infrastruktury či aktivit, přímo přidružují i vlastní vojenské objekty (např. liniové struktury 
polygonu střelnice, cestní síť apod.).  
Z hlediska krajinně-typologického je oblast součástí pozdně středověké, zčásti i novověké sídlení krajiny Hercynika, z hlediska georeliéfu se jedná o krajinu 
hornatin Hercynika, s výraznými svahy a skalními horskými hřbety. Z hlediska převažujícího využití se jedná o krajinu převážně lesní až lesozemědělskou. 

Tab.: Stručná charakteristika ObKR 25 - Českokrumlovsko 

Oblast krajinného rázu 25 - Českokrumlovsko 
Oblast krajinného rázu tvoří pás vrchovin, přiléhajících od jihu k CHKO Blanský les a od východu k CHKO Šumava. Rozsáhlá oblast zahrnuje jihovýchodní 
část Šumavského podhůří, která je poměrně zřetelně oddělena od Kaplické brázdy vystupujícím horským masivem Polušky a dalších vrchů nad pravým 
břehem Vltavy. Oblast tvoří velmi členité vrchoviny s bohatou a velmi proměnlivou strukturou ploch polí, luk a pastvin a lesních porostů. Krajinná struktura 
vytváří velmi harmonické měřítko krajiny. Výrazným rysem je značná proměnlivost krajinné scény. Působivé jsou odlehlé části se vzácným osídlením. 
Výrazné je pak místy kaňonovité údolí Vltavy. Z bezlesých, náhorních poloh se otevírají jedinečná panoramatické výhledy na pošumavskou krajinu. V okolí 
Hořic na Šumavě je krajina tvořena mozaikou, četných, spíše menších lesních celků. Krajina je zde poněkud otevřenější z rozsáhlejšími plochami 
otevřených polí, luk a pastvin, pomístně se vyskytují linie zarůstajících naoraných mezí. Lesní porosty ve zdejší zvlněné krajině vytváří výrazné hrany. V 
jižní části oblasti (masiv Plešivce 862 m n.m.) a při jejím východním okraji v okolí Rožmitálu (masiv Polušky 919 m n.m.) je krajina členitější s rozsáhlejšími 
lesními celky. Jemnější strukturace krajinné mozaiky s četnými liniemi zarůstajících mezí se soustřeďuje do členitých poloh strmých svahů (zejména dolní 
svahy masivu Polušky, širší okolí Rožmitálu, apod.), jinde je spíše vzácnější. Fenoménem v sídelní struktuře zdejší krajiny je pak historické město Český 
Krumlov, s mimořádně dobře zachovaným historickým jádrem a rozsáhlým areálem hradu se zámkem. Jedinečná je jeho poloha v zakleslém meandru 
údolí Vltavy. Historické jádro je městkou památkovou rezervací a je na seznamu světového dědictví UNESCO. Z dalších významných historických sídel v 
oblasti je to Rožmberk nad Vltavou a kláštery Vyšší Brod a Zlatá Koruna v údolí Vltavy. Oblast má poměrně řídké osídlení, s menšími zemědělskými 
obcemi a s poměrně řídkou dopravní sítí. Hlavní komunikacemi procházejícími touto oblastí je silnice I/39 a železniční trať z Českého Krumlova do Horní 
Plané. Další větší sídla se vyskytují při hranicích nebo za hranicemi oblasti, uvnitř má poměrně opuštěný charakter. 
Z hlediska krajinně-typologického je severní část oblasti součástí vrcholně středověké sídlení krajiny Hercynika, jih náleží i do pozdně středověké sídlení 
krajiny Hercynika. Z hlediska georeliéfu se jedná o krajinu vrchovin, místy až hornatin Hercynika, s enklávami výrazných svahů a skalními horskými hřbetů. 
Podél toku Vltavy se táhne krajina zaříznutých údolí. Z hlediska převažujícího využití se jedná o krajinu převážně lesozemědělskou, rozsáhlé části na 
východě (Poluška) a na jihu (Plešivec) inklinují ke krajině lesní. 

Tab.: Stručná charakteristika ObKR 20 - Šumava II. (CHKO) 

Oblast krajinného rázu 20 - Šumava II. (CHKO) 
Velmi rozsáhlá oblast krajinného rázu tvoří pás členitých vrchovin až hornatin, přiléhajících od východu k NP Šumava. Oblast je dosti heterogenní, táhne 
se od Kašperských hor na severozápadě až po oblast Frymburska při Lipenské vodní nádrži na jihovýchodě. Má protáhlý tvar, je 
součástí geomorfologického celku Šumava a zahrnuje několik podcelků, z nichž se výrazně projevuje zejména výrazný lesnatý masív Boubína (1362 m 
n.m.) a Bobíku (1264 m n.m.) mezi Vimperkem a Volary a na jihovýchodě pak Knížecího stolce (1226 m n.m.) a Špičáku (1221 m n.m.) mezi Volary a Horní 
Planou. Zcela na jihovýchodě v blízkosti příhraničí s Rakouskem se vypíná Vítkův kámen (1055 m n.m.), který je oddělen sníženinou Vltavické brázdy. Ta 
se táhne od Horní Vltavice na jihovýchod až k Frymburku. Je odvodněna Teplou Vltavou a níže po soutoku se Studenou Vltavou a po soutoku Vltavou. 
V jihovýchodní, širší části brázdy pak leží rozsáhlé vodní dílo, údolní nádrž Lipno. Oblast tvoří soustava plochých až členitých hornatin s bohatou a velmi 
proměnlivou strukturou, kde významně převažují rozsáhlé lesní celky pokrývající horské hřbety. Volné, zemědělsky využívané enklávy se koncentrují do 
sníženin mezi skupinami hřbetů, do údolí podél vodotečí a v zázemí větších sídel jako jsou Volary, Horní Planá a v okolí Lipenské nádrže. Tvoří mozaiku 
polí, a zejména luk a pastvin. Krajinná mozaika je různé zrnitosti, rozsáhlé lesní celky vytváří dominantní segmenty, naopak jemnou strukturaci odráží 
doprovodná zeleň podél četných, často meandrujících vodotečí, nebo liniové struktury zarůstajících mezí na prudších svazích ale i četné remízky a menší 
lesní celky v rámci souvisleji odlesněných enkláv. V údolí Teplé Vltavy dominují přírodní struktury horských luhů zejména rozsáhlé plochy vrchovišť 
a plošky podmáčených rašelinných lesů. Oblast má relativně řídké osídlení, s menšími zemědělskými obcemi a s poměrně řídkou dopravní sítí. Hlavní 
komunikacemi procházejícími touto oblastí je silnice I/39 a železniční trať z Českého Krumlova do Horní Plané, Stožce a Volar. Větší sídla jako Černá 
v Pošumaví, Horní Planá, Volary mají relativně kompaktnější zástavbu, převažují však drobná sídla, často s rozptýlenější zástavbou. Hojné jsou i samoty.  
Mnoho sídel ovšem zaniklo po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva. Pravobřežní část Lipenska je pak osídlena velmi řídce, kde sídla 
prakticky chybí. Naopak levobřežní část je osídlena více a zažívá rozvoj turistického ruchu, zejména v okolí Černé v Pošumaví a Horní Plané (výstavba 
rekreačních objektů, maríny, sportoviště aj.). 
Z hlediska krajinně-typologického je severní část oblasti součástí vrcholně středověké sídlení krajiny Hercynika, jih náleží i do pozdně středověké sídlení 
krajiny Hercynika. Z hlediska georeliéfu se jedná o krajinu vrchovin, místy až hornatin Hercynika, s enklávami výrazných svahů a skalními horskými hřbetů. 
Podél toku Vltavy se táhne krajina zaříznutých údolí. Vodní nádrž Lipno a rozsáhlé přiléhající území je méně členité a je součástí sníženiny Vltavické 
brázdy. Z hlediska převažujícího využití se jedná o krajinu převážně lesozemědělskou, rozsáhlé části na východě (Poluška) a na jihu (Plešivec) inklinují ke 
krajině lesní. 
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Generel (Vorel et. al., Praha 2009) vymezil v rámci oblastí krajinného rázu krajinné prostory, které jako charakteristické krajinné 
prostory (ChaKP) soustřeďují hodnoty krajinného rázu a představují tak reprezentativní krajinné segmenty. Ty zahrnují více míst 
krajinného rázu, ve kterých je míra dochovanosti krajinného rázu hodnocena jako nejvyšší. Hodnocené území zahrnující dotčený 
krajinný prostor však leží mimo takto vymezená území. 

Trasa plynovodu zasahuje do území se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Okrajově se dotýká CHKO Blanský les, kde několik 
úseků prochází při jeho západním okraji, dále zasahuje do jižní části CHKO Šumava. Mimo to, trasa prochází nivní krajinou 
s rybníky, dále jsou v hodnoceném území hojně zastoupeny lesy, Prochází tedy územím s přítomností významných krajinných prvků 
ze zákona. VKP mají však pro ochranu krajinného rázu pouze doplňkový význam. 

Dle míry dochovanosti krajinného rázu je konstatováno, že větší část hodnoceného území je součástí krajinných celků, u nichž je 
možno hodnotit krajinný ráz převážně jako dochovaný. 

   C.II.9.    Hmotný majetek a kulturní památky 

C.II.9.1. Hmotný majetek 

Trasa záměru prochází napříč volnou krajinou, mimo zastavěná území měst a obcí, s občasným vizuálním kontaktem s obytnými 
objekty. 

C.II.9.2. Architektonické a historické památky 

Dotčené území neleží v památkově chráněném území. V trase záměru se nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající 
zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky. 

V dotčeném území dále nelze vyloučit přítomnost drobné solitérní architektury (kříže, boží muka, smírčí kameny atd.). Tyto objekty 
v drtivé většině nemají vlastníka ani nejsou zaneseny v katastrálních mapách. 

C.II.9.3. Archeologická naleziště 

Zpracování této kapitoly bylo provedeno na základě podkladů získaných od Národního památkového ústavu, generální ředitelství. 
Průvodní zpráva včetně tabulkové databáze je doložena v Příloze 6 (Doklady). Poloha jednotlivých lokalit je zřejmá z Přílohy 1 
(Mapové a situační přílohy) této dokumentace.  

Plocha trasy plynovodu, jako liniové stavby, je územím s archeologickými nálezy (ÚAN). ÚAN jsou ve struktuře evidence SAS 
rozdělena do 4 kategorií. Jsou to: 
• UAN I - území s pozitivně prokázaným nebo bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů, 
• UAN II - území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; 

pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100% ; 
• UAN III - území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu 

nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50%  
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů; 

• UAN IV - území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů - veškerá vytěžená území (lomy, cihelny, 
pískovny apod). 

Dle elektronického registru státního archeologického seznamu ČR (SAS) se v zájmovém území dotčeném trasou plynovodu (plocha 
cca 50 m na obě strany od osy plynovodu8) se nachází nebo do něj zasahuje 15 konkretizovaných území s archeologickými nálezy 
vyšší kategorie (UAN I a UAN II), které dokládají osídlení území od pravěku až po novověk. Každá lokalita, včetně pořadového čísla 
SAS, názvu lokality a lokalizace je uvedena v následující tabulce. Poloha jednotlivých lokalit je zřejmá z Přílohy 1 (Mapové a situační 
přílohy) této dokumentace. 

                                                             
8 Rozsah zájmového území byl stanoven dle požadavku NPÚ - ochranné pásmo liniové stavby 30 m na obě strany, který byl po dohodě se 
zadavatelem rozšířen na 50 m na obě strany. Tato oblast zahrnuje pracovní pruh (36 m) a umožňuje případné lokální úpravy v dalších 
(podrobnějších) stupních projektové přípravy. 
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Na ostatních plochách potenciálně dotčených realizací záměru nejsou doloženy žádné archeologické lokality nebo archeologické 
kulturní památky, přesto se jedná o území s možným výskytem archeologických nálezů. Tato území jsou evidována jako UAN III. 

Tab.: Vybraná území s archeologickými nálezy 

Pořadové číslo SAS UAN Název lokality Lokalizace 
22-43-19/20 1 Hlavatce, "Pod Hláskou" trať "Pod Hláskou", pole SZ od obce 
22-43-19/21 1 Hlavatce, 800 m V od Hlásky pole cca 800 m V od osady Hláska 
22-43-24/19 1 Hlodačky pravý břeh bezejmenné vodoteče, SV svah 
22-43-24/23 1 Hlodačky pravý břeh bezejmenné vodoteče, SV svah 
22-43-24/21 1 Hlodačky Asi 1400 m SSZ od kapličky v obci, J až JV svah 
22-43-24/22 1 Hlodačky Asi 1400 m SSZ od kapličky v osadě, S svah 
32-21-04/3 1 Dolní Chrášťany - S od osady Levý břeh Babického potoka, JV svah 
32-21-23/3 2 Střemily 3,5 km SZ od Chvalšin 
32-21-23/10 1 Havalda - depot cca 700 m SZ od osady Hvozd (Havalda), u trati "Farský les",  

cca 2,5 km SZ od Chvalšin 
32-21-23/7 1 Trať "Höttschlbühel" - sběr Okolí kóty 582 m, cca 1100m JZ od kostela ve Chvalšinách,  

900 m od Mlýnského vrchu 
32-23-04/3 1 Vrch Raziberk (Hradec) - mohylník Mohylník na JV svahu kopce, asi 1 km V od kostela sv. Mikuláše v Boleticích 
32-23-08/11 2 Provodice 3,5 km SV od Hořic 
32-23-13/4 1 Skláře 9 km JZ od Českého Krumlova, 2 km SV od Hořic na Šumavě 
32-23-13/10 2 Záhliní 9 km V od Horní Plané, 1 km Z od Hořic na Š., JZ od trati "Záhliní" 
32-23-13/8 2 Hubenov 8,5 km V od Horní Plané, 3 km JZ od Hořic na Š., Z od trati "Hubenov" 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči v platném znění. To znamená, že je nutné v prostoru UAN I, UAN II i UAN III respektovat § 22 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní 
práce, při nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR 
a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést na dotčeném území záchranný archeologický 
výzkum. 

   C.II.10.    Dopravní a jiná infrastruktura 

Trasa záměru prochází napříč krajinou, bez ohledu na směrování dopravních komunikací (silnice, železnice) i ostatních sítí. 
V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, zejména komunikační síť. 
Nachází se zde řada železničních tratí, nezbytných pro výstavbu plynovodu (transport potrubí od výrobce). 

Přítomnost další infrastruktury v území nebyla zjišťována, ve vztahu k provozu a výstavbě plynovodu je stav infrastruktury vyhovující. 

   C.II.11.    Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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   C.III.   
 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

Území, do kterého je záměr umisťován, je přírodovědně i krajinně rozmanité. Zahrnuje jak prostory s vysokou ekologickou stabilitou 
a stupněm ochrany, tak i území narušená s nízkou ekologickou stabilitou. Jejich bližší popis je součástí příslušných kapitol této 
dokumentace. 

Z celkového hlediska má území dotčené výstavbou záměru příznivou kvalitu životního prostředí, k překračování míry únosného 
zatížení zde nedochází. Lokální odchylky mohou být dány stávajícími aktivitami v území (doprava, průmyslová a zemědělská 
činnost). V průběhu zpracování dokumentace však nebyly zjištěny žádné závažné problémy v kvalitě životního prostředí, které by 
vylučovaly možnost umístění záměru. 
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  ČÁST D   
 

(KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

   D.I.   
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ NA OBYVATELSTVO 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

   D.I.1.    Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Pro vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví bylo provedeno autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví, které je 
doloženo v příloze 2.1 (Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví) této dokumentace. V podrobnostech na tuto přílohu odkazujeme, 
v dalším textu jsou shrnuty její závěry. 

D.I.1.1. Zdravotní vlivy a rizika 

Provoz plynovodu není zdrojem negativních zdravotních vlivů resp. rizik. Z plynovodu nejsou prováděny žádné výpusti do ovzduší, 
provoz plynovodu není zdrojem hluku ani dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí nebo zdraví. Rovněž tak občasný pohyb 
revizních pracovníků (případně jejich dopravních prostředků) územím není jakkoli významným zdrojem negativních zdravotních 
vlivů. V období provozu plynovodu tak bude stav území prakticky odpovídat stávajícímu stavu. 

Celkově tedy lze hodnotit možné zdravotní vlivy a rizika provozu záměru jako nevýznamné. 

D.I.1.2. Vlivy na faktory pohody 

Z hlediska psychické pohody nemá posuzovaný záměr prakticky žádné nepříznivé dopady. Jedinou výjimkou zde může být případné 
znepokojení občanů v souvislosti s přechodem trasy přes soukromé pozemky, z omezeného využití objektů v ochranném pásmu 
plynovodu a také možné vzácně se vyskytující obavy z havárií. Tyto příčiny znepokojení je možno řešit se stěžovateli jednáním 
v konkrétních místních podmínkách. Měly by být vyřešeny v průběhu výstavby a lze očekávat, že po zahájení provozu budou 
postupně vyznívat. 

D.I.1.3. Sociální a ekonomické důsledky 

Záměr nebude mít významné sociální důsledky. Neovlivňuje mobilitu obyvatel, nevede k přesídlování skupin obyvatelstva ani 
nevytváří či neomezuje lokální pracovní příležitosti. 

Ekonomické důsledky mohou vzniknout vlastníkům resp. uživatelům dotčených pozemků. Tyto skutečnosti budou řešeny 
a kompenzovány v rámci projektové a investiční přípravy záměru (tedy mimo proces posouzení vlivů na životní prostředí) přímým 
jednáním provozovatele záměru s vlastníky/uživateli dotčených pozemků. 

D.I.1.4. Počet dotčených obyvatel 

Záměr se přeslimitními resp. negativními zdravotně významnými vlivy nedotýká žádných obyvatel. 
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D.I.1.5. Vlivy v období přípravy a provádění 

V zásadě jediným obdobím, kdy lze očekávat ovlivnění obyvatel, je období výstavby. Tento vliv je dočasný, poměrně krátkodobý 
a celkově málo významný. Z faktorů ovlivňujících obyvatelstvo v průběhu výstavby je nejvýznamnější hluk, méně potom znečištění 
ovzduší. 

Dosah hlukově významných vlivů (tj. nad limit stanovený pro období provádění stavebních prací v úrovni LAeq,T = 65 dB, pouze den) 
je ve špičkových obdobích (zemní práce, provoz buldozeru/rypadla) do cca 50 metrů, běžně však mnohem méně. V uvedeném 
pásmu se prakticky nevyskytují chráněné prostory. Lze proto vyloučit možnost vzniku ohrožujících vlivů. Obdobně tak prostory ležící 
na dotčených dopravních trasách mohou být krátkodobě dotčeny zvýšenou intenzitou dopravy, spojenou s nevýznamnou změnou 
akustické situace. Nelze tedy zcela vyloučit možnost vzniku obtěžujících vlivů (tj. vlivů vedoucích k dočasnému omezení pohody). 
Vzhledem ke krátkodobosti prací (v jedné lokalitě nejvýše několik dní se střídavým provozem) však nejde o významný problém. 
V případě nutnosti lze najít organizační opatření (zejména omezení doby provozu mechanismů), které zaručí minimalizaci vlivů. 

Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v průběhu stavebních prací nepřekročí zdravotně významné hodnoty. 

Ostatní vlivy na obyvatelstvo v průběhu výstavby (dočasně zvýšený dopravní provoz, omezení přístupu do krajiny apod.) nebudou 
mít charakter zdravotního ohrožení. Přechodně a velmi krátkodobě může docházet k mírnému obtěžování malých skupin 
obyvatelstva. Tyto vlivy budou slabé a přechodné a lze je ze zdravotního hlediska akceptovat. 

D.I.1.6. Vlivy v období ukončení provozu 

Záměr je stavbou s velmi dlouhou dobou životnosti, v řádu mnoha desítek let. Případná demontáž resp. rekonstrukce by proto 
nastala až po této době. Lze odhadnout, že vlivy těchto činností by odpovídaly výše popsaným vlivům v období výstavby. 

   D.I.2.    Vlivy na ovzduší a klima 

D.I.2.1. Vlivy na kvalitu ovzduší 

Během standardního provozu nebude hodnocený záměr produkovat žádné emise do ovzduší. 
Možnost vzniku emisí je uvažováno pouze při opravách potrubí v důsledku řízeného vypouštění plynu. Opravy potrubí se provádí: 
• navrtávkou za sníženého tlaku (technologie T.D.W.), 
• odstavením potrubí v uzavřeném úseku. 

Varianta opravy navrtávkou se využívá při nemožnosti přerušení dodávek plynu a je bezodstávková. Provádí se za sníženého tlaku 
přemostěním potrubí. Snahou je minimalizovat odstavenou vzdálenost potrubí (maximálně desítky metrů). Množství vypouštěného 
plynu je sníženo na technologické minimum a závisí na dimenzi plynovodu. Na základě zkušeností provozovatele je pro maximálně 
uvažovanou DN1200 jeho množství odhadováno na cca 600 Nm3. 
Druhá metoda představuje opravu potrubí formou jeho odstavení v uzavřeném úseku, tj. nejčastěji mezi trasovými uzávěry 
(průměrná vzdálenost cca 18 - 25 km). Plyn z uzavřeného úseku je pomocí přečerpávacího kompresoru odčerpán až do tlaku 
alespoň 0,5 MPa. Po přečerpání se zbytkový objem plynu řízeně odpustí do ovzduší. V případě dimenze potrubí DN 800 by se 
jednalo o cca 39 000 Nm3 a v případě dimenze DN1200 by se hodnota odpuštěného plynu pohybovala okolo 100 000 Nm3. 
Vypuštění takovéhoto množství plynu do ovzduší je z hlediska vlivů na ovzduší (při zachování bezpečnostních požadavků, tj. 
dodržení nevýbušné koncentrace, a také s ohledem na velmi nízkou pravděpodobnost takovéto události) málo významné. 
Dopravovaný plyn není odorizován, nedochází tedy ani k pachovému znečištění. Nicméně dle informací projektanta i oznamovatele 
záměru v současné době existuje technologie umožňující přečerpat veškerý plyn z úseku potrubí. Požadavek na použití tohoto 
zařízení v případě oprav potrubí, kdy nelze přednostně využít technologie T.D.W., je součástí podmínek návrhu stanoviska (kapitola 
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

Podrobnější technologický popis jednotlivých metod oprav potrubí je prezentován v kapitole B.I.6. Popis technického 
a technologického řešení záměru, strana 22 této dokumentace. 

K emisi pachových látek za běžného provozu nedochází. 
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D.I.2.2. Vlivy na klima 

Vlivy na klima jsou vyloučeny. 

D.I.2.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

Výstavba plynovodu bude probíhat průběžně po jeho trase a bude spočívat v terénních pracích spojených s vytvořením výkopu, do 
kterého se položí potrubí svařené z jednotlivých dílů, provede se předepsaný obsyp a následně se výkop zahrne původní zeminou, 
na kterou se rozprostře původní ornice. 

V rámci této dokumentace byla zpracována rozptylová studie (příloha 2.2. Rozptylová studie), která předpokládala kontinuální 
postup výstavby po denních úsecích o průměrné délce cca 300 m (úseky jsou podrobněji popsány v rozptylové studii). Celková 
délka rozpracovaného úseku (včetně mezer mezi úseky) byla uvažována cca 3,6 km. Doba stavební činnosti v prostoru jednoho 
úseku je tedy v součtu cca 2 až 3 týdny (během kterých se uskuteční výkop, položení trub a zához), poté se stavební činnost 
posouvá dále po trase. Rozptylová studie řešila jako vzorový příklad situaci při výstavbě plynovodu v blízkosti obcí Záblatíčko, 
Smědeček a Dolní Chrášťany. Výpočet uvažoval jeden pracovní den výstavby, do výpočtu byly zahrnuty zemní práce, provoz 
mechanismů a doprava materiálu a osob. 

Podrobněji je postup výpočtu a jeho výsledky včetně popisu stávající kvality ovzduší komentován v textu rozptylové studie (viz 
příloha), zde rekapitulujeme pouze celkové závěry studie: 
• Vliv výstavby je hodnocen jako poměrně krátkodobý a tedy podstatnějším způsobem neovlivňující stávající průměrné roční 

koncentrace v blízkosti stavby u všech hodnocených škodlivin. 
• V případě maximální hodinové koncentrace NO2 sice tento nárůst činí až 25%  imisního limitu, vzhledem ke stávající relativně 

příznivé imisní situaci prakticky v celém okolí trasy plynovodu nepředpokládáme, že by vlivem stavební činnosti došlo k dosažení 
či dokonce překročení imisního limitu. 

• U maxim průměrné denní koncentrace PM10 lze po dobu výstavby očekávat relativně významné krátkodobé navýšení imisní 
zátěže v prostoru vlastní stavby, tyto koncentrace však s ohledem na dobu trvání stavby a stávající příznivou imisní zátěž 
nevyvolají nárůst koncentrací PM10 po dobu převyšující limitem tolerovanou četnost dosažení imisního limitu. 

D.I.2.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Podrobný postup vyřazení plynovodu z provozu bude navržen v době, kdy k tomuto ukončení dojde (tedy v horizontu cca za 70 let a 
více) a bude odpovídat v aktuálně platné legislativě a technickým postupům. Z hlediska možného vlivu na ovzduší je podstatné, že 
zbytkový plyn z potrubí se vytlačí (za pomoci oddělovacího zařízení, obdobně jako při plnění plynovodu) a přepustí do jiného/nového 
plynovodu, nebo se vhodným způsobem spotřebuje. Odstavený plynovod se napustí inertním plynem (např. CO2, dusík apod.). 
Následně dojde k zaslepení potrubí a ponechání v zemi. Nelze vyloučit rovněž jeho vyzvednutí. 
S významnějším objemem zemních prací či jinými činnostmi vyvolávajícími výraznější nároky na dopravu se neuvažuje, v maximální 
možné míře by vlivy v období ukončení provozu odpovídaly výše predikovaným vlivům pro období výstavby. 

   D.I.3.    Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 

D.I.3.1. Vlivy hluku 

Provoz záměru je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk. Vlivy v době provozu se 
omezují na velmi řídký pohyb pracovníků údržby a kontroly, které prakticky nezpůsobují hluk. Dále je možno uvažovat s údržbou 
ochranného pásma plynovodu (mýcení náletů), kterou je nutno provádět v intervalu cca 2 roky. S ohledem na četnost prací 
a umístění záměru však nelze očekávat konflikt s hygienickými limity hluku. 

D.I.3.2. Vlivy dalších fyzikálních a biologických faktorů 

Vlivy dalších faktorů (vibrace, ionizující záření, neionizující záření) jsou vyloučeny. Plynovod není zdrojem vibrací, záření ani jiných 
fyzikálních nebo biologických faktorů, které by mohly ovlivňovat okolí. 
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D.I.3.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

Hluk v období provádění stavebních a konstrukčních prací je možno označit vzhledem k umístění záměru za celkově málo 
významný. Záměr se nachází v převážné většině ve volné krajině, bez přítomnosti hlukově chráněných objektů. Provoz stavebních 
mechanismů v místě činnosti nepřekročí po dobu provádění prací hodnotu cca LA,10m = 78 dB. To znamená, že limitní hladina 
LAeq,T = 65 dB (platná pro období provádění stavebních prací mezi 7.00 až 21.00 hodinou) je dodržena do vzdálenosti nejvýše cca 50 
metrů (běžně však mnohem méně) od místa provádění prací v pracovním pruhu. V tomto prostoru se nenachází chráněné prostory. 
Příspěvek k hlukové situaci v okolí dopravních tras na veřejných komunikacích bude akusticky nevýznamný (v řádu nejvýše několika 
desetin dB) a časově omezený. 

Při výstavbě mohou vznikat lokálně omezené vibrace v důsledku provozu stavebních mechanismů. Tyto vibrace budou utlumeny 
v podloží již v blízkém okolí svého vzniku a nebudou ovlivňovat širší okolí. Vibrace stavební dopravy podél dopravních tras jsou 
zanedbatelné. Jejich negativní vliv na životní prostředí, stavby resp. obyvatelstvo je proto vyloučen. 

Při výstavbě budou využity pro kontrolu kvality svarů defektoskopické přístroje, založené na ultrazvukovém nebo rentgenovém 
principu. Tyto přístroje budou využity v souladu s jejich technickými podmínkami, do životního prostředí nebudou vypouštěny žádné 
radionuklidy ani nedojde k aktivaci konstrukce plynovodu nebo okolí. Radioelektronická pojítka (vysílačky, mobilní telefony apod.), 
použitá při výstavbě, budou splňovat technické podmínky výrobce a nebudou ovlivňovat okolí. 

D.I.3.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Lze odhadnout, že vlivy v období ukončení provozu by odpovídaly výše popsaným vlivům v období výstavby. 

   D.I.4.    Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

D.I.4.1. Vlivy na povrchovou vodu 

Vlivy na odvodnění území 
V současné době je oblast potenciálně dotčená výstavbou plynovodu nezastavěná, tvořená volným terénem. Na celém území tedy 
dochází k přirozenému vsakování srážkových vod. Potrubí plynovodu bude uloženo v zemi, šíře dna rýhy pro pokládku, stanovená 
studií proveditelnosti, bude v průměru cca 2 m, krytí plynovodu bude minimálně 0,9 m. Dešťová voda bude během výstavby, během 
provozu vsakovat volně do terénu. 

Výstavbou trasových uzávěrů dojde k lokálnímu zpevnění části plochy. Voda z těchto ploch bude volně vsakovat do terénu. Na 
nezpevněných plochách bude i nadále docházet k volnému vsaku. Realizací záměru tedy nedojde k omezení infiltrace srážkových 
vod. Změnu charakteru odvodnění v důsledku vzniku nových preferenčních cest nelze vyloučit, především s ohledem na stávající 
meliorační úpravy v území, jejich vliv však bude lokální. Funkce stavbou narušených melioračních systémů bude obnovena, 
případně jinak kompenzována. 

Vliv na charakter odvodnění oblasti je hodnocen jako nevýznamný. 

Vliv na hydrologické charakteristiky 
Hydrologické charakteristiky nebudou záměrem ovlivněny. 

Vlivy na kvalitu povrchových vod 
Při provozu plynovodu nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových vod. Nebude proto ovlivněna 
kvalita povrchových vod. 

V rámci výstavby projektovaného plynovodu nebude (za předpokladu dodržování technologické kázně) voda povrchových toků 
bezprostředně ohrožena, a to jak z kvalitativního, tak i kvantitativního hlediska. Určité vlivy na povrchové vody nelze však při 
provádění stavebních prací v blízkosti nebo v přímém kontaktu s vodními toky zcela vyloučit. Kvalita povrchových vod může být 
přechodně ovlivněna kalem z dnových sedimentů nebo ze zemin poškozených břehů. Půjde však vlivy málo významné a dočasné. 
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Přechody vodotečí budou provedeny překopem. Při podchodu vodotečí je hloubka výkopu stanovena normou. Na nesplavněném 
toku je předepsáno krytí 0,50 m nad horní hranou potrubí, na splavněném pak 1,0 m nad horní hranou potrubí9. Uložené potrubí 
bude opatřeno betonovými sedly proti působení vztlaku vody. Pro práci v místě přechodů budou použity postupy minimalizující 
možné snížení kvality povrchové vody. 

Voda ze zpevněných a zabezpečených ploch v místě trasových uzávěrů bude před zásakem převedena přes odlučovač ropných 
látek. 

Specifickým případem je křížení vodní nádrže Lipno. V předložené dokumentaci vycházíme ze situace, kdy plynovod bude položen 
na dně vodní nádrže a zatížen betonovými sedly proti vzdouvání vztlakem vody. Pro položení trasy plynovodu v prostoru vodní 
nádrže Lipno I budou využity pontony. Pro práci v trase vodní nádrže budou použity postupy minimalizující možné snížení kvality 
vody ve vodní nádrži. 

Vliv na užívání povrchové vody (vodní zdroje) 
Trasa záměru plynovodu křižuje původní ochranné pásmo vodárenského odběru z Bezdrevského potoka a ochranné pásmo 
vodárenského odběru z nádrže Lipno. S ohledem na zrušení vodního zdroje a ochranných pásem vodárenského odběru 
Bezdrevského potoka nejsou vlivy na uvedený vodní zdroj dále hodnoceny. 

Vlivy záměru vysokotlakého plynovodu na ochranná pásma vodárenského odběru z nádrže Lipno pro ÚV Loučovice jsou definovány 
následovně: 
• Odtěžení svrchní části geologického profilu při výstavbě plynovodu do úrovně nebo pod úroveň hladiny podzemní vody. 

V trase plynovodu v převážné části ochranného pásma vodárenského odběru bude výkop fungovat jako svodný příkop 
podzemní vody, kterým dojde k odvodnění po směru spádu k místním vodotečím. Ve svahu nad nádrží Lipno by mohlo docházet 
ke splavování kalů a bahna z výkopu do povrchové vody. S ohledem na velikost ochranného pásma a vzdálenost záměru od 
vlastního vodárenského odběru lze ovlivnění hydrogeologických poměrů označit za minimální a nevýznamné. 

• Havárie a únik nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemní či povrchové vody v průběhu výstavby.  
Vlivy budou eliminovány vypracováním podrobného havarijního plánu, použitím vhodné techniky a omezením jejího pohybu 
v ploše ochranného pásma vodního zdroje. 

Havárie a únik nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemní či povrchové vody během provozu nejsou předpokládány. 
VTL plynovod bude vybudován pro vedení zemního plynu. Při případné havárii plynovodu a úniku zemního plynu v prostoru 
ochranného pásma vodárenského odběru nedojde k úniku nebezpečných nebo závadných látek do povrchových vod. 

Vliv na záplavová území 
V období provozu nebude mít plynovod na povodňové průtoky žádný vliv. Bude uložen pod terénem a překryt zeminou (min 0,9 m). 
U přechodů vodních toků bude potrubí opatřeno zatěžovacími betonovými sedly, která brání vyplavení potrubí vlivem působení 
vodního vztlaku. 

Vlivy na záplavová území lze v průběhu výstavby trasy označit za nevýznamné. Možné ovlivnění nelze však vyloučit při rychlém 
nástupu povodňové vlny (tzv. bleskové povodně). Pro tyto případy bude vypracován podrobný povodňový plán, který se bude řešit 
nejen vedení trasy v záplavových územích, ale i křížení trasy s ostatními vodními toky. Dodavatel musí zabezpečit řádné uložení 
zeminy tak, aby v případě potřeby nebránila odtoku povrchových vod. 

D.I.4.2. Vlivy na podzemní vodu 

Vlivy na režim podzemní vody (hladinu podzemní vody), ovlivnění hydrogeologických charakteristik 
Stavební aktivity budou v převážné části trasy (dle předběžných odhadů) prováděny nad stávající hladinou podzemní vody, popř. 
v dosahu možné amplitudy jejího kolísání. Při zakládání pod hladinou podzemní vody musí být dodrženy zákonné předpisy tak, aby 
nedošlo k jejímu znečištění. Vzhledem k malým hloubkám výkopu (alespoň cca 2 m pod úrovní stávajícího terénu) jsou pro zemní 
práce tohoto charakteru významné pouze mělké zvodně, vázané na kvartérní fluviální sedimenty údolních niv a pramenných oblastí 
vodních toků. Podzemní voda v těchto zvodních je většinou v hydraulické spojitosti s povrchovým tokem, se kterým úzce 
koresponduje v závislosti na atmosférických srážkách. V trase plynovodu se hladina podzemní vody v údolních nivách pohybuje 
v rozmezí cca 1,0 - 2,2 m p.t. 

V prostředí fluviálních sedimentů některých údolních niv vodních toků může trasa plynovodu lokálně fungovat jako hydraulická 
bariéra, která bude zadržovat podzemní vodu v území nad trasou plynovodu s následným zvýšením hladiny podzemní vody. Dosah 

                                                             
9 Přesné parametry výkopu budou stanoveny podle požadavků jednotlivých správců toku. 
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zvýšené hladiny lze stanovit v řádu jednotek až prvních desítek metrů. S ohledem na malé ovlivnění hydrogeologických 
charakteristik je vliv označen jako nevýznamný. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 
Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je možné teoreticky pouze v omezeném časovém období výstavby, např. 
působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších deštích. Jedná se o malé a běžně akceptované 
riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních postupů. Významné působení těchto vlivů 
nepředpokládáme. 

Vlivy na vodní zdroje 
Vlivy na vodní zdroje, jejichž ochranná pásma jsou projektovaným záměrem dotčena, jsou definovány v samostatných 
hydrogeologických posudcích (příloha 5.1 této dokumentace), jejich závěry jsou stručně shrnuty v následujícím textu. 
Trasa záměru plynovodu přechází přes ochranné pásmo vodního zdroje Lhenice - Fruta a vodního zdroje Bližná - kras. 

Potenciální vlivy záměru na vodní zdroj Lhenice - Fruta: 
• Ovlivnění hydrogeologických poměrů odtěžením svrchní části geologického profilu při výstavbě do úrovně nebo pod úroveň 

hladiny podzemní vody.  
Na svazích nad údolní nivou bude výkop pro založení VTL plynovodu fungovat jako svodný příkop podzemní vody, kterým dojde 
k odvodnění do prostoru údolní nivy. V bezprostředním okolí výkopu dojde ke snížení hladiny podzemní vody, dosah snížení lze 
odhadnout na první desítky metrů (cca 20 - 30 m od okraje výkopu). 

• Ve výkopu v údolní nivě Bezdrevského potoka dojde k akumulaci podzemní vody ve stavební jámě.  
Při stavebních pracích bude nutné provádět odvodnění stavební jámy s následným snížením hladiny podzemní vody v údolní 
nivě. Depresní kužel hladiny podzemní vody při snížení hladiny o cca 1 m bude dosahovat do vzdálenosti prvních desítek metrů 
(35 - 50 m) a nedosáhne tedy za hranici ochranného pásma I. stupně vodního zdroje.  

• Změna odtokových poměrů v údolní nivě Bezdrevského potoka.  
Vlastní plynovod bude v údolní nivě fungovat jako hydraulická bariéra pro podzemní vody ve svrchní části profilu. V prostoru nad 
trasou plynovodu dojde k nadržení podzemní vody do vzdálenosti cca prvních desítek metrů, maximálně 80 - 100 m. Zvýší se 
tlak podzemní vody na nadložní povodňové hlíny. Podzemní voda bude v prostoru nad plynovodem dotovat vodoteč 
Bezdrevského potoka. V podloží plynovodu se bude zrychlovat proudění podzemní vody s ohledem na zmenšený průtočný 
průřez. V prostoru pod plynovodem dojde ve vzdálenosti prvních desítek metrů k obnovení přirozených poměrů v údolní nivě. 

• Ovlivnění hydrogeologických charakteristik umístěním tělesa plynovodu v území. 
Vzhledem k tomu, že trasa vede pod vodním zdrojem a s ohledem na vzdálenost jímacích studní od vedení trasy, nedojde 
k podstatnému ovlivnění kvantitativních poměrů v prameništi. Omezeně může dojít k velmi malému nadlepšení množství 
podzemní vody ve studních vodního zdroje spojenému s nadržením vody nad trasou plynovodu.  

• Havárie a únik nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemní či povrchové vody v průběhu výstavby. 
Vlivy budou eliminovány vypracováním podrobného havarijního plánu, použitím vhodné techniky a omezením jejího pohybu 
v ploše ochranného pásma vodního zdroje. 

• Havárie a únik nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemní či povrchové vody během provozu. 
Nejsou předpokládány. VTL plynovod bude vybudován pro vedení zemního plynu. Při případné havárii plynovodu a úniku 
zemního plynu v prostoru ochranného pásma vodního zdroje nedojde k úniku nebezpečných nebo závadných látek do 
horninového prostředí.  

Potenciální vlivy záměru na vodní zdroj Bližná - kras: 
• Ovlivnění hydrogeologických poměrů odtěžením svrchní části geologického profilu při výstavbě do úrovně cca 2,0 - 2,5 m p.t. 

Zemními pracemi nebude dosaženo hladiny podzemní vody. V prostoru ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Bližná - 
kras nedojde ke změně odtokových poměrů. Propustnost svrchní části geologického profilu je omezena značným podílem jílovité 
složky. Z tohoto důvodu lze ovlivnění hydrogeologických poměrů realizací záměru označit za minimální a nevýznamné.  

• Havárie a únik nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemní či povrchové vody v průběhu výstavby.  
Vlivy budou eliminovány vypracováním podrobného havarijního plánu, použitím vhodné techniky a omezením jejího pohybu 
v ploše ochranného pásma vodního zdroje. 

• Havárie a únik nebezpečných látek do horninového prostředí, podzemní či povrchové vody během provozu. 
Nejsou předpokládány. VTL plynovod bude vybudován pro vedení zemního plynu. Při případné havárii plynovodu a úniku 
zemního plynu v prostoru ochranného pásma vodního zdroje nedojde k úniku nebezpečných nebo závadných látek do 
horninového prostředí.  

Ovlivnění dalších vodních zdrojů v dotčeném území, jejichž výčet je uveden v kapitole C.II.4. Povrchová a podzemní voda, strana 42 
této dokumentace, lze vzhledem k jejich hydrogeologické pozici a vzdálenosti od trasy hodnoceného záměru vyloučit. 
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D.I.4.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

Při výstavbě a provozu projektované trasy vedení plynovodu nebude (za předpokladu dodržování stanovených technologických 
postupů a technologické kázně) voda povrchových toků ovlivněna ani ohrožena, a to jak z hlediska kvalitativního, tak ani 
kvantitativního. 

Voda pro napěťovou zkoušku bude čerpána z vhodných povrchových toků, po ukončení napěťové zkoušky voda nebude znečištěna 
a bude opětovně vypuštěna do povrchových toků. 

Potenciální vlivy na kvalitu podzemní vody při zvýšení hladiny během vydatnějších srážek a jejich snazší infiltrace do saturované 
zóny v prostoru stavební jámy, popř. splachy srážkových vod z povrchu terénu, lze eliminovat dodržováním pracovních postupů. 
Výstavbou může být dočasně a pouze lokálně (plošně v dosahu řádově jednotek až prvních desítek metrů) ovlivněn režim mělké 
podzemní vody, vázané na fluviální sedimenty údolních niv vodních toků nebo jejich pramenních oblastí. Tento vliv je však 
nevýznamný. Podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech vodních zdrojů jsou součástí opatření uvedené v kapitole 
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

D.I.4.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Povrchové vody nebudou v období ukončení provozu záměru ovlivněny. Vlivy na podzemní vody mohou být (na straně bezpečné) 
srovnatelné s vlivy při výstavbě, nedojde tedy (za předpokladu dodržování stanovených technologických postupů a technologické 
kázně) k ovlivnění režimu ani kvality podzemní vody. 

   D.I.5.    Vlivy na půdu 

D.I.5.1. Nároky na zábor půdy 

Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), dále pozemkům určeným 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo celkově ovlivněním její kvality. 
Vlastní záměr bude z cca 84%  realizován na pozemcích ZPF. Dominantně se však jedná o časově omezený zábor při výstavbě (cca 
228,8 ha), trvalý zábor ZPF v rozsahu cca 0,2 ha se předpokládá pro výstavbu doprovodných staveb, tj. trasových uzávěrů, případně 
příjezdových komunikací. 

Trasování přes lesní pozemky (PUPFL) je předpokládáno na cca 7%  z celkové délky plynovodu. Nárokováno je trvalé omezení 
v rozsahu cca 2,7 ha, odpovídající ploše vymezené ochranný pásmem plynovodu, a dočasné omezení cca 15,5 ha jako plocha 
pracovního pruhu. Doprovodné stavby, případně zařízení staveniště, nebudou na lesních pozemcích realizovány. 

D.I.5.2. Vlivy na kvalitu půdy, zachování půdní úrodnosti 

Vlivy na kvalitu půdy u velkých liniových staveb typu podpovrchových infrastruktur jsou dány mechanickým zásahem do přirozeného 
půdního horizontu. Dochází ke změně fyzikálních vlastností půd narušením půdního profilu, částečným převrstvením, změně půdní 
struktury, případně utužení při zemních pracích (pojezdy technicky v pracovním pruhu). 

Tyto změny však nejsou zásadní a trvalé, mohou se projevit krátkodobě a lokálně (v závislosti na kvalitě půdy) a z hlediska 
dlouhodobého hospodaření nemají význam. Níže uvedená tabulka prezentuje procentuální zastoupení jednotlivých tříd ochrany 
v trase plynovodu. Ze sumárního vyhodnocení zastoupení tříd ochrany (na základě polygonální analýzy nad digitální mapou BPEJ) 
vyplývá, že dominantně budou stavbou dotčeny pozemky III. a V. třídy ochrany. 

Tab.: Zastoupení jednotlivých tříd ochrany v trase plynovodu 

třída ochrany ZPF plocha 
I. 12,6 % 
II. 8,9 % 
III. 35,5 % 
IV. 14,7 % 
V. 28,2 % 
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Jako nejkvalitnější půdy se hodnotí půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany. Tyto půdy by měly být přednostně chráněny jako 
nejproduktivnější a jejich odnětí ze ZPF by mělo být pouze výjimečné. Není tedy vhodné na těchto pozemcích umísťovat trasové 
uzávěry nebo jiná zařízení nárokující trvalý zábor. 

V rámci celé ČR je zastoupení jednotlivých tříd ochrany ZPF přibližně vyrovnané (cca 20%  v každé třídě ochrany). Analýza 
provedená v zájmovém území ukazuje, že souhrnné zastoupení I. a II. třídy ochrany ZPF dosahuje pouze 21,5 %  celkové délky 
a tedy trasa plynovodu je vedena vcelku relativně méně kvalitními půdami. 

Pokud se jedná o dočasný zábor, kdy je po dokončení stavby plocha navrácena do původní funkce, je vždy nutno dodržet zásady 
pro provádění výkopových prací a následných rekultivací tak, aby negativní dopady byly minimalizovány. K těmto zásadám patří 
zejména: 
• provedení skrývky humusového horizontu (ornice) a níže uložených zúrodnění schopných vrstev (podorničí) a jejich uložení na 

samostatných deponiích, přičemž při provádění skrývky humusového horizontu je nutno zabezpečit, aby nedošlo ve větším 
množství k přibírání níže uloženého horizontu (hlušina); 

• v místech křížení s komunikacemi nesmí být ke skrývce přibírán materiál příkopů, popř. krajnic, nacházející se v bezprostřední 
blízkosti komunikace; 

• deponie je nutno zabezpečit proti nadměrné erozi, při uložení na deponii déle než 1 rok je třeba tyto zatravnit; 
• při skrývání, manipulaci a ukládání skryté zeminy na deponie je nutno zabezpečit, aby nedošlo k její kontaminaci; 
• při následné rekultivaci je nutno dodržet sled uložení skrývaných horizontů a návaznost na sousední pozemky. 

Skrývka, zvláště v území, kde se nachází kvalitní druhy půd (viz přehledná situace lokalizace půd řazených do I. a II. třídy ochrany 
prezentovaná v kapitole C.II.5. Půda, strana 53 tohoto dokumentu) by měla probíhat pod dozorem odborného pedologa. Výše 
prezentované zásady jsou součástí opatření uvedené v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

D.I.5.3. Vlivy na stabilitu a erozi půdy 

Vlivem výstavby dojde k objemově významné manipulaci s ornicí, drnem. Přesná bilance zemních prací není v této části projektové 
dokumentace k dispozici. Odhadem se jedná o řádově stovky tisíc m3 zeminy (v nakypřeném stavu). Při dodržení standardních 
stavebních postupů by půdní povrch neměl být dotčen větrnou a vodní erozí, což je dáno zejména rychlostí výstavby a okamžitou 
rekultivací, která bude následovat ihned po uložení plynovodu. Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou zásahem 
významně ovlivněny. 

Zajištění stability svahů bude řešeno použitím vhodného materiálu a ověřením stability výpočtem. Projevy vodní eroze na deponiích 
zemin budou omezeny úpravou sklonu svahů. 

D.I.5.4. Vlivy na znečištění půdy 

Při stavbě by nemělo dojít k zásadnímu plošnému znečištění půdy. Možné je lokální znečištění při úniku pohonných hmot nebo 
provozních kapalin při běžném provozu. V těchto případech se jedná o znečištění ropnými látkami. Pokud nedojde k havarijnímu 
úniku, není nutno provádět žádná dekontaminační opatření. 

D.I.5.5. Ostatní vlivy 

Evidované krajinné prvky v zemědělské krajině nebudou realizací záměru ovlivněny. Podmínky na ochranu vzrostlé solitérní nebo 
skupinové zeleně jsou řešeny souhrnně s ostatními dřevinami rostoucími mimo les. V podrobnostech odkazujeme na kapitolu D.I.7 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, strana 132 tohoto dokumentu, případně prezentovaný soubor opatření v kapitole 
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

D.I.5.6. Vlivy v období přípravy a provádění 

Období výstavby bude mít relativně nejvýraznější vliv na půdní prostředí. Tyto vlivy jsou dílčím způsobem prezentovány v kapitole 
D.I.5.2. Vlivy na kvalitu půdy, zachování půdní úrodnosti. 

Vlivem výstavby dojde k objemové manipulaci s ornicí (biologicky aktivní vrstvou) a hlušinou. Ornice (biologicky aktivní vrstva) bude 
vždy snímána na ploše v ploše pracovního pruhu. Přesná bilance zemních prací však není v současné době k dispozici. Celkový 
maximální objem skrývané ornice a biologicky aktivní vrstvy byl odhadnut na cca 0,8 mil. m3. Ornice/biologicky aktivní vrstva bude 
po ukončení terénních prací rozprostřena na původní místo. 



 
   VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE ČR/RAKOUSKO 
   DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0297-13/D02     
Vydání:  01     

Strana:  131 z 165    
 

FileName: VTL_TU2627-Rakousko_dok(1).doc 
SaveDate: 3.9.2014 

Předpokládá se pozitivní bilance zemin, a to cca 2 m3 nakypřeného materiálu z jednoho metru profilu10. Po zvážení všech činností 
související s likvidací tohoto výkopku (nakládání, doprava, uložení na skládku, atd.) je doporučeno tuto zeminu rozprostřít 
rovnoměrně v šířce pracovního pruhu (před uložením ornice). Předpokládá se souvislé navýšení terénu v pracovním pruhu 
maximálně cca 8 cm. Tento postup nelze uplatnit v místech, kdy by rozprostřením zemin z hlouběji uložených horizontů došlo ke 
snížení obsahu humusu a zhoršení fyzikálních poměrů v půdě. Tyto úseky budou identifikovány odborným pedologem při provádění 
skrývky, případně po provedení výkopových prací. 

V některých úsecích výstavby plynovodu může docházet ke křížení melioračních zařízení a závlah, které jsou užívány k odvodnění 
nebo zavodnění zemědělské půdy. Případné přerušení těchto zařízení může být realizováno pouze po dohodě s majitelem nebo 
správcem daného zařízení (ZVHS, majitelé pozemků). Týká se to především přeložek melioračního potrubí (v případě jejich 
nefunkčnosti připadá v úvahu i zrušení). Přerušené meliorační sběrné a svodné funkční drény budou rekonstruovány a uvedeny do 
původního stavu. 

D.I.5.7. Vlivy v období ukončení provozu 

Vlivy po dokončení provozu jsou závislé na způsobu likvidace potrubí. Stavba plynovodu je stavbou trvalou, dochází pouze 
k výměně trubního materiálu. Pokud však dojde k ukončení provozu, lze předpokládat, že potrubí bude buď vytrháno, nebo 
rozděleno na menší úseky, vyčištěno, zadýnkováno a ponecháno v zemi. 

V případě vyzdvižení potrubí budou vlivy při ukončení provozu srovnatelné s vlivy při výstavbě. Navíc lze předpokládat negativní 
bilanci půd po uvolnění rýhy. V opačném případě, kdy potrubí bude trvale uloženo v zemi, budou vlivy minimální, srovnatelné 
s provozem zařízení. Dojde však k odstranění nadzemních objektů a navrácení půdy k původnímu využití (zemědělství, lesní 
hospodaření), popř. v extravilánech obcí nelze vyloučit výstavbu. 

   D.I.6.    Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

D.I.6.1. Vlivy na horninové prostředí 

Lze předpokládat, že při výkopových pracích budou zasaženy převážně povrchové vrstvy - horniny kvartérního stáří (fluviální, 
eluviální, deluviální, antropogenní sedimenty), v menší míře též zvětralý povrch podložních hornin. V některých případech, díky 
výškovým rozdílům, které trasa plynovodu překonává, nelze vyloučit zásah do skalního podloží, které může vystupovat těsně 
k povrchu. Podrobnější informace z výsledků inženýrsko-geologického průzkumu jsou stručně uvedeny v kapitole C.II.6.2., a to po 
dílčích úsecích projektované trasy plynovodu. 

Potrubí bude uloženo v rýze hluboké minimálně cca 2,1 m (průměr potrubí + krytí alespoň 0,9 m) a široké cca 2 m. Vytěžená hornina 
bude dle možnosti a vhodnosti materiálu použita na zpětný zásyp. 

Stavba tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu. Vliv na horninové 
prostředí lze označit za akceptovatelný. 

D.I.6.2. Vlivy na surovinové a jiné přírodní zdroje 

Trasa plynovodu je v prostorovém kontaktu s následujícími územími chráněnými jako zdroje nerostných a jiných surovin: 
• ložisko nevyhrazených nerostů ID 3227900 Záboří-jih - Číčenice, cihlářská surovina, trasa plynovodu prochází 

ložiskem v cca km 2,0 - 2,1; 
• chráněné ložiskové území ID 23380000 Číčenice, cihlářská surovina, trasa plynovodu prochází CHLÚ v cca km 2,2 - 2,8; 
• ložisko výhradní ID3233800 Újezdec u Číčenic, cihlářská surovina, trasa plynovodu prochází ložiskem v cca km 2,3 - 3,0; 
• schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ID 9009001 Černá v Pošumaví - Mokrá, grafit, trasa plynovodu prochází 

zdrojem nerostů v cca km 61,4 - 62,0; 
• chráněné ložiskové území ID 14130000 Černá v Pošumaví I., grafit, trasa plynovodu prochází CHLÚ v cca km 67,5 - 68,9; 
• schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů ID 9009100 Bližná - Blíženský les, grafit, 

trasa plynovodu prochází zdrojem nerostů v cca km 68,2 - 68,6. 

                                                             
10 V tomto množství není uvažován výkopek, který není díky nepříznivým vlastnostem vhodný k použití na zásypu potrubí. Tento nebude 
rozprostírán, po jeho vytěžení bude deponován mimo prostor stavby. 
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Realizací záměru na povrchu nedojde k negativnímu ovlivnění surovinových zdrojů v zájmovém území. Průchod trasy záměru 
chráněnými ložiskovými územím, výhradními ložisky a prognózními zdroji a podmínky výstavby budou projednány s jejich vlastníky 
a báňským úřadem. 

V dotčeném území je registrován výskyt starých důlních děl a poddolovaných území. Jedná se především o následující objekty: 
• poddolované území Horní Chrášťany - trasa plynovodu prochází tímto územím, avšak vzhledem k charakteru poddolovaného 

území nedojde k ovlivnění stavby plynovodu. Stejně tak nebude výstavbou plynovodu negativně ovlivněno poddolované území. 
• poddolované území Černá v Pošumaví - trasa plynovodu vede mezi dvěma hlavními důlními díly, rozsah poddolovaného území 

není znám. Vzhledem k jinak velké geologické stabilitě území lze předpokládat, že plynovod nebude dřívější těžbou ovlivněn. 
• poddolované území Černá v Pošumaví-Bližná, které trasa plynovodu zasahuje okrajově; podrobnou rekognoskací terénu bylo 

zjištěno, že trasa bude procházet mimo toto poddolované území, které je v terénu vymezené výstražnými cedulkami a tudíž 
dobře patrné. 

Vlivy na další surovinové a jiné přírodní zdroje jsou vyloučeny. 

D.I.6.3. Vlivy na geologické a paleontologické památky 

Poškození nebo ztrátu paleontologických památek nepředpokládáme. V katastrech obcí Radomilice, Dolní Chrášťany a Lhenice 
nelze vyloučit výskyt vltavínonosných štěrků. V případě jejich zjištění doporučujeme spolupracovat s pracovníky příslušných muzeí. 

Vlivy na geologické a paleontologické památky jsou vyloučeny. 

D.I.6.4. Ostatní vlivy 

Vzhledem k charakteru stavby není nutné uvažovat s její ochranou proti pronikání radonu z podloží. 

D.I.6.5. Vlivy v období přípravy a provádění 

Horninové prostředí bude zasaženo pouze v přípovrchové vrstvě do hloubky průměrně cca 2,5 m pod terénem, a to pouze v úzkém 
pruhu. Zemními pracemi tedy budou zasaženy převážně kvartérní sedimenty, které jsou v rypném stavu. Nepředpokládá se zásah 
do souvislého horninového podloží ani využití trhacích prací. V průběhu provádění stavebních prací proto nedojde k významnému 
zásahu do horninového prostředí. 

D.I.6.6. Vlivy v období ukončení provozu 

Po ukončení provozu záměru nedojde k dalším dodatečným vlivům na horninové prostředí. 

   D.I.7.    Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Ovlivnění biotické složky životního prostředí realizací záměru je vyhodnoceno na základě výsledků biologických průzkumů, 
biologického hodnocení dle §67 zákona 114/1992 Sb., doplňkově byla využita studie vlivů na krajinný ráz. Podrobné výsledky 
biologického hodnocení, včetně podmínek realizace záměru a navržených kompenzačních opatření jsou uvedeny v příloze 3.2 této 
dokumentace. Hodnocení bylo zpracováno na základě výsledků dílčích průzkumů zájmového území (botanický, entomologický, 
vertebratologický průzkum). 

D.I.7.1. Vlivy na flóru 

V projektované trase vedení bylo z hlediska biotopů a výskytu chráněných druhů rostlin podrobněji posouzeno 15 lokalit (popis lokalit 
je uveden v kapitole C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 této dokumentace), které by předběžně mohly být místem střetu se 
zájmy ochrany přírody. Na těchto lokalitách byl proveden podrobný botanický průzkum. 

Hodnocen byl jednak vliv samotné výstavby na dotyčné lokality, jako i dopad údržby (jde především o periodické prořezávky dřevin). 
Ve sloupci „Hodnocení vlivu“ je uvedena kvalifikovaná syntéza postižení populací zvláště chráněných živočichů vlivem realizace 
záměru: (0 - nebude dotčena, 1 - nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv). 
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Tab.: Přehled zastoupení typů přírodních stanovišť v trase záměru a hodnocení vlivu záměru 

Kód a název biotopu  
(dle Katalogu biotopů - Chytrý a kol 2010) 

Výčet reprezentativních segmentů Hodnocení vlivu 

V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod 91 0 
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, 

bez ochranářský významných vodních makrofyt 
176, 242 0 

V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty - 0 
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, ostatní porosty 96, 102, 157, 168, 171, 176, 179, 200 1 
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod 12, 96 1 
M1.4 Říční rákosiny 309, 311 1 
M1.7 Vegetace vysokých ostřic 12, 96, 212, 248 1 
T1.1  Mezofilní ovsíkové louky 80, 94, 117, 317 1 
T1.3 Poháňkové pastviny - 0 
T1.2 Horské trojštětové louky 326 1 
T1.5 Vlhké pcháčové louky 95, 174, 177, 326 1 
T1.6 Tužebníková lada 212, 240, 292 1 
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 33, 35, 95, 156 1 
T2.3B Podhorské smilkové louky 322 1 
T3.4D Širokolisté suché trávníky 155, 193, 203, 226 0 
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště 208, 221 0 
T4.2 Mezofilní bylinné lemy 320 1 
K1 Mokřadní vrbiny 96 1 
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 309, 311 1 
K3 Vysoké xerofilní a mezofilní křoviny 117, 227, 278 1 
L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh 96, 102, 140, 157, 168, 171, 174, 176, 

179, 200, 212, 240, 294  
2 

L5.4 Acidofilní bučiny - 1 
L7.1 Suché acidofilní doubravy 24, 27, 79 1 
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy - 1 
L9.2B Podmáčené smrčiny 325 1 

Z důvodu minimalizace vlivu záměru na přírodní stanoviště jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky: 
• V místě přechodu trasy přes reprezentativní přírodní biotopy se navrhuje zúžení pracovního pruhu na minimální šířku (< 30 m). 

Jedná se o segmenty přírodních stanovišť 96, 102, 157 (biotop V4B), 12, 96, 212 (biotopy M1.1 a M1.7), 326 (biotop T1.2 a 
T1.5), 94, 174, 177 (biotop T1.5), 212, 240, 292 (biotop T1.6), 33,35, 95 (biotop T1.9) a ve všech lesních biotopech. 

• Povinnost výrazně vyznačit (např. dočasným oplocením) hranici pracovního pruhu v úsecích souběžných se segmenty 155, 193, 
203 a 226 s velmi hodnotným biotopem T3.4D tak, aby ani náhodně nemohlo dojít k pohybům techniky a personálu do těchto 
biotopů. 

Přehled zjištěných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin v trase záměru s uvedením početnosti, botanické lokality 
a charakteru výskytu je uveden v následující tabulce. Ve sloupci „Hodnocení vlivu “ je uvedena kvalifikovaná syntéza postižení 
populací zvláště chráněných živočichů vlivem realizace záměru: (0 - nebude dotčena, 1 - nevýznamný negativní vliv, 2 - významný 
negativní vliv). U zvláště chráněných taxonů, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je uveden jejich ochranný statut (O - 
ohrožený, SO - silně ohrožený, KO - kriticky ohrožený), druhy z červeného seznamu jsou zařazeny podle stupně jejich ohrožení: C1, 
C2, C3, C4. 

Tab.: Přehled zjištěných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin 

Vědecký název Český název Lokalita Status Hodnocení vlivu záměru  
Arnica montana L. prha arnika B10 (desítky), B13 (desítky) O, C3 1 
Iris sibirica L. kosatec sibiřský B4 (5 trsů), B8 (20 trsů), B10 (do 10 trsů) SO, C3 1 
Pedicularis sylvatica L. všivec lesní B13, B14 (obě desítky ex.) SO, C2t 1 
Plathantera bifolia L. vemeník dvoulistý B10 (jednotky ex.) O, C4a 1 
Soldanella montana L. dřípatka horská v km 66,5-67,7 a 74-75,6 (roztroušeně) O, C3 1 
Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre pleška stopkatá B3, B5 O, C3 1 

Z důvodu minimalizace vlivu záměru na cévnaté rostliny jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a podmínky (nad rámec 
podmínek pro ochranu přírodních stanovišť): 
• Pro zásahy do biotopů všech výše jmenovaných rostlin je nutné si zažádat příslušné orgány ochrany přírody (Krajský úřad 
České Budějovice, Újezdní úřad VÚ Boletice a Správu CHKO a NP Šumava) o výjimku ze zákazů dle zákona 114/92 Sb. 
V rámci výjimky může být předepsán mj. záchranný transfer. V takovém případě je nutné jej naplánovat a zajistit v dostatečném 
předstihu před zahájením prací (obvyklá je jedna vegetační sezóna předem). Rostliny je nutné nejprve v době květu (obvykle 
červen a červenec) v terénu vyznačit a následně na podzim (září, říjen) provést jejich přesazení a případně zajistit zálivku než se 
ujmou. Transfer by ve všech případech měl probíhat v místě, maximálně do vzdálenosti desítek metrů na totožných pozemcích. 
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D.I.7.2. Vlivy na faunu 

V projektované trase vedení bylo z hlediska biotopů a výskytu chráněných druhů rostlin podrobněji posouzeno 27 lokalit (popis lokalit 
je uveden v kapitole C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 64 této dokumentace), které by předběžně mohly být místem střetu se 
zájmy ochrany přírody. Na těchto lokalitách byl proveden podrobný vertebratologický průzkum. 

Ve sloupci "Hodnocení vlivu" je uvedena kvalifikovaná syntéza postižení populací zvláště chráněných živočichů vlivem realizace 
záměru: (0 - nebude dotčena, 1 - nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv). U zvláště chráněných taxonů, které jsou 
uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. je uveden jejich ochranný statut (O - ohrožený, SO - silně ohrožený, KO - kriticky ohrožený), 
druhy z červeného seznamu jsou zařazeny podle stupně jejich ohrožení: C1, C2, C3, C4. 

Tab.: Zjištěné vzácné a zvláště chráněné druhy hmyzu a jiných bezobratlých  a vyhodnocení vlivu záměru 

České jméno Taxon Lokalita č. 
charakter výskytu 

Ochranářský status Hodnocení vlivu 
 

Hmyz (Insecta) a jiní bezobratlí 
batolec červený Apatura ilia E2, E3, E7, E9 biotop O 1 
batolec duhový Apatura iris E2, E7, biotop O 1 
bělopásek topolový Limenitis populi E3, E7, biotop O 1 
čmelák Bombus sp. častý v celém území O 0 
modrásek bahenní Maculinea nausithous E2, E3, biotop SO 1 
mravenec Formica sp. častý v celém území O 0 
otakárek fenyklový Papilio machaon E3, přelet O 0 
střevlík Scheidlerův Carabus scheidleri E8, biotop O 0 
svižník polní Cincidela campestris E3, E4, E6, biotop O 1 
zdobenec skvrnitý Trichius fasciatus E3, biotop O 1 
zlatohlávek Oxythyrea funesta E3, zálet O 0 
žluťásek borůvkový Colias palaeno  E4, E5, biotop, vzácně  SO 0 
perlorodka říční Margaritana 

margaritifera 
Z14, pouze starší údaj, status nejasný KO 1 

škeble rybničná Anodonta cygnea Z26, trvalá populace na dně nádrže  SO 1 
velevrub malířský Unio pictorum Z26, trvalá populace na dně nádrže KO 1 
rak říční Astacus astacus Z10, Z11, Z17,  

trvalé a početné populace v tocích 
SO 1 

Tab.: Zjištěné vzácné a zvláště chráněné druhy kruhoústých a ryb a vyhodnocení vlivu záměru 

České jméno Taxon Lokalita č. 
charakter výskytu 

Ochranářský status Hodnocení vlivu 

Kruhoústí (Cyclostomata) a ryby (Pisces) 
mihule potoční Lampetra planeri Z10, Z11, Z14, biotop KO 1 
vranka obecná Cottus gobio Z14, Z17, Z26, biotop O 1 

Tab.: Zjištěné vzácné a zvláště chráněné druhy obojživelníků  a vyhodnocení vlivu záměru 

České jméno Taxon Lokalita č. 
charakter výskytu 

Ochranářský status Hodnocení vlivu 

Obojživelníci (Amphibia) 
čolek horský Triturus alpestris Z13, Z15, Z27 SO 0 
čolek obecný Triturus vulgaris Z17(R) SO 0 
čolek velký Triturus cristatus Z15 SO 0 
blatnice skvrnitá Pelobates fuscus Z15 SO 0 
kuňka obecná Bombina bombina Z3, Z4(R), Z9(R), Z15(R), Z17, Z18, Z19(R), SO 0 
rosnička zelená Hyla arborea Z3, Z4(R), Z9(R), Z10, Z11, Z13, Z14, Z15(R), 

Z18(R), Z19(R), Z23 
SO 0 

skokan menší Rana lessonae Z15(R), Z19(R) SO 0 
skokan štíhlý Rana dalmatina Z10, Z11, Z13, Z17, Z18 SO 0 
skokan zelený Rana kl. esculenta Z1(R), Z2, Z3, Z4(R), Z6, Z9(R), Z26 SO 0 
ropucha obecná Bufo bufo Z2, Z3, Z4(R), Z9(R), Z11, Z13, Z14, Z15(R), 

Z16, Z17, Z18, Z19(R) Z21, Z22, Z23, Z26(R), 
Z27 

O 0 

ropucha zelená Bufotes viridis Z9(R) SO 0 
(R) - rozmnožovací biotop 
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Tab.: Zjištěné vzácné a zvláště chráněné druhy plazů  a vyhodnocení vlivu záměru 

České jméno Taxon Lokalita č. 
charakter výskytu 

Ochranářský status Hodnocení vlivu 

Plazi (Reptilia) 
ještěrka obecná Lacerta agilis Z2, Z15, Z20, Z21, Z22, Z26, v celé trase 

často 
SO 0 

ještěrka živorodá Zootoca vivipara Z14, Z25, Z26, Z27, lesy a vyšší polohy SO 0 
užovka hladká Coronella austriaca Z21, řídce O 0 
užovka obojková Natrix natrix Z2, Z3, Z5, Z14, Z15, Z17, Z18, Z19, Z26, 

Z27, toky a vody 
O 0 

slepýš křehký Anguis fragilis Z14, Z21, Z22, Z24, Z25, Z26, Z27, v celé 
trase často 

O 0 

zmije obecná Vipera berus Z14*, Z19, Z25, Z26, Z27, 
častěji jen na Šumavě 

KO 1 

* - údaj z nálezové databáze AOPK ČR 

Tab.: Zjištěné vzácné a zvláště chráněné druhy ptáků a vyhodnocení vlivu záměru 

České jméno Taxon Lokalita č. 
charakter výskytu 

Ochranářský status Hodnocení vlivu 

Ptáci (Aves) 
bramborníček hnědý Saxicola rubetra Z15, Z17, Z19, Z20, Z22, Z27 O 1 
čáp bílý Ciconia ciconia  Z5, Z17, Z25 (vše lov a let) O 0 
čáp černý Ciconia nigra  Z25 (let) SO 0 
chřástal kropenatý Porzana porzana  Z19 SO 0 
chřástal polní Crex crex  Z19, Z23, Z27 SO 1 
jeřábek lesní Bonasa bonasia  Z15, Z21, Z25, Z27 SO 1 
jestřáb lesní Accipiter gentilis  Z15, Z19, Z21, Z25 SO 0 
kopřivka obecná Anas strepera Z15 O 0 
kormorán velký Phalacrocorax carbo Z15 (jen lov) O 0 
krahujec obecný Accipiter nisus Z19, Z22 SO 0 
krkavec velký Corvus corax Z11, Z12, Z15, Z20, Z21, Z22, Z25, Z27 

(vše přelety) 
O 0 

krutihlav obecný Jynx torquila Z19 SO 0 
křepelka polní Coturnix coturnix Z6, Z8(2HP), Z27 SO 1 
ledňáček říční Alcedo athis Z26 (jen loví) SO 0 
luňák červený Milvus milvus Z4, Z5, Z6 (vše lov) KO 0 
moták pochop Circus aeruginosus Z3, Z4, Z11, Z18 (vše jen lov) O 0 
orel mořský Haliaeetus albicilla Z15, Z19, Z26 (vše jen přelety) KO 0 
ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes Z20, Z22, Z27 O 0 
potápka malá Podiceps ruficollis Z15, Z19 O 0 
potápka roháč Podiceps cristatus Z19 O 0 
rorýs obecný Apus apus Z4(jen přelet) O 0 
skřivan lesní Lullula arborea Z22 SO 1 
slavík obecný Luscinia megarhynchos Z3 O 1 
sýc rousný Aegolius funereus Z27 SO 0 
tetř ívek obecný Tetrao tetrix Z27 SO 1 
ťuhýk obecný Lanius colurio Z12, Z18(1HP), Z19(2-3HP), Z21(1HP), 

Z22, Z27(1-2HP) 
O 1 

ťuhýk šedý Lanius excubitor Z15 O 0 
vlaštovka obecná Hirundo rustica Z5, Z7, Z8, Z11, Z18, Z20, Z27  

(jen přelety) 
O 0 

volavka bílá Egretta alba Z4 (jen lov) SO 0 
žluva hajní Oriolus oriolus Z19 SO 0 
(HP) - počet hnízdních párů 
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Tab.: Zjištěné vzácné a zvláště chráněné druhy savců a vyhodnocení vlivu záměru 

České jméno Taxon Lokalita č. 
charakter výskytu 

Ochranářský status Hodnocení vlivu 

Savci (Mammalia) 
los  Alces alces Z25, Z26, Z27 SO 1 
myšivka horská Sicista betulina Šumavský bioregion *,** SO 0 
netopýr Brandtův Myotis brandti Šumavský bioregion *,** SO 0 
netopýr černý Barbastella barbastellus Šumavský bioregion *,** KO 0 
netopýr dlouhouchý Plecotus austriacus Bioregion českobudějovické pánve *,** SO 0 
netopýr 
hvízdavý/nejmenší 

Pipistrellus 
pipistrellus/pygmaeus 

celá trasa *,** SO 0 

netopýr parkový Pipistrellus nathusii Bioregion českobudějovické pánve *,** SO 0 
netopýr pestrý Vespertilio murinus celá trasa *,** SO 0 
netopýr rezavý Nyctalus noctula celá trasa *,** SO 0 
netopýr řasnatý Myotis nattereri celá trasa *,** SO 0 
netopýr severní Myotis daubentoni celá trasa, poblíž lesních celků *,** SO 0 
netopýr stromový Nyctalus leisleri bioregion Předšumaví *,** SO 0 
netopýr večerní Eptesicus serotinus celá trasa *,** SO 0 
netopýr velkouchý Myotis bechsteinii celá trasa, poblíž lesních celků *,** SO 0 
netopýr velký Myotis myotis celá trasa, poblíž lesních celků *,** KO 0 
netopýr vodní Myotis daubentoni celá trasa, poblíž vod *,** SO 0 
netopýr vousatý Myotis mystacinus Šumavský bioregion *,** SO 0 
netopýr ušatý Plecotus auritus celá trasa *,** SO 0 
plšík lískový Muscardinus avellanarius Z24 a jistě i jinde SO, požerky 0 
rejsek horský Sorex alpinus Šumavský bioregion** SO 0 
rys ostrovid Lynx lynx Z13, Z15, Z21, Z22, Z25, Z27 SO 1 
veverka obecná Sciurus vulgaris Z7, Z12, Z15, Z20, Z21, Z22, Z24, Z25, Z27 O, požerky 0 
vydra říční Lutra lutra Z3, Z5, Z14, Z15, Z16, Z17, Z19, Z23, Z26 SO, trus 1 
 * - údaj z nálezové databáze AOPK ČR 
** - pouze nelokalizované literární údaje (např. Anděra, Gaisler 2012) 

Z důvodu minimalizace vlivu záměru na faunu jsou navržena tato zmírňující opatření a podmínky: 
• Kácení dřevin v celé trase musí proběhnout mimo hnízdní období. Bude tak splněna zákonná ochrana volně žijících ptáků podle 

§5a zákona č. 114/92 Sb. pro druhy hnízdící na dřevinách. 
• Pro ochranu druhů hnízdících na zemi (např. bramborníček hnědý, skřivan polní, skřivan lesní, chřástal polní, křepelka obecná, 
čejka obecná) bude přímo v pracovním pruhu (po jeho vytyčení v terénu a před zahájením prací) proveden dodatečný 
ornitologický průzkum trasy zaměřený na vyhledání hnízdišť. V úsecích, kde nebudou hnízdiště tímto průzkumem zjištěna, bude 
možné práce po předložení průzkumu příslušným orgánům ochrany přírody zahájit. 

• Kácení na lokalitě Z24 by mělo proběhnout v období srpen - září (VIII-IX) z důvodu ochrany plšíka lískového. 
• Pro překonání obzvláště zachovalých vodních toků s výskytem zvláště chráněných druhů vodních živočichů - Bezdrevský potok 

II, Vadkovský potok, Křemžský/Dobročkovský potok, Chvalšinský potok je nutné zvolit obzvláště šetrnou technologii, která bude 
zvolena pro každou lokalitu ad hoc v rámci správního řízení o výjimce ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. 
Technologie ve všech případech bude zahrnovat: 
- záchranný transfer živočichů (raků a příp. mlžů) z pracovního pruhu těsně před zahájením prací,  
- biologický dozor po celou dobu průběhu prací,  
- schválení harmonogramu pracovního postupu s ohledem na chod počasí,  
- následnou revitalizaci koryt do původního stavu.  
Bude proveden následný monitoring stavu biotopu vodního toku v místě překopu a pod místem překopu. Doporučujeme zvážit 
možnost provedení protlaku na těchto lokalitách. 

• Pro překonání VN Lipno není dosud stanoven technologický postup. Po jeho upřesnění bude zvážena potřeba záchranného 
transferu, případně dalších zmírňujících opatření v závislosti na zvolené technologii. Taková opatření mohou být předepsána ad 
hoc v rámci správního řízení o výjimce ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. 

• Zahájení prací v segmentu 205 musí předcházet šetrné vypuštění rybníka. Nemělo by být prováděno v době hnízdění vodního 
ptactva (riziko predace snůšek) a rozmnožování obojživelníků (III.-VII.). Po ukončení prací by měly být břehy a dno rybníka 
v místě přechodu upraveny tak, aby zde byl zachován původní stav - tj. mělký litorál.  

• Z důvodu ochrany zimujících netopýrů před rušením je navrženo termínové omezení (v km 63,1 - 63,55) pro veškeré zemní 
práce na období září až březen (XI. - III.). 

• V úsecích vedoucích přes Bliženský les (tj. km 66,5-67,7) a na pravém břehu Lipna (tj. km 72,9-75,6) je navrženo významné 
termínové omezení pro veškeré stavební aktivity v období březen - 15. červenec (III. - 15.VII.) a též časové omezení pro denní 
dobu prací, práce zde musí být zahájeny nejdříve v 8.00 ráno a ukončeny nejpozději ve 20.00. Je žádoucí, aby práce na pravém 
břehu Lipna (vyjma kácení a vyjma pokládky potrubí na dno Lipna) byly zahájeny a ukončeny během jednoho kalendářního roku. 
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Doporučuje se konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody, pro které druhy je nutné žádat o výjimku ze zákazů ze zákona 
114/92 Sb. Předpokládá se potřebnost výjimky zejména pro druhy vyhodnocené stupněm vlivu 1. V rámci těchto druhových výjimek 
může orgán ochrany přírody předepsat potřebná zmírňující opatření (např. výše uvedená). 

D.I.7.3. Vlivy na územní systém ekologické stability 

Přehled prvků územního systému ekologické stability, které trasa vedení kříží je uveden v kapitole C.II.7. Fauna, flora, ekosystémy 
(strana 64 této dokumentace). Vlivy na konkrétní lokality jsou popsány v kapitolách D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy (strana 
132 této dokumentace). Odpovídající kompenzační opatření jsou uvedeny v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 
této dokumentace). 

K ovlivnění prvků ekologické stability může dojít při vlastních stavebních pracích. Lze očekávat zvýšenou hlučnost resp. prašnost. 
Jde ovšem o ovlivnění dočasné, po dobu realizace výstavby. Prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES, nezbytné k zachování 
jejich funkčnosti, nebudou realizací záměru ovlivněny. V místech kde trasa vedení prochází liniovými nebo plošnými porosty dřevin, 
bude nutné udržovat ochranné pásmo bez hluboko kořenících dřevin, tedy původní ekosystémy se budou moci obnovit pouze 
v omezené míře. 

Jako zmírňující opatření v plochách funkčních ploch ÚSES se navrhuje: 
• V rámci rekultivace provést náhradní výsadba dle charakteru jednotlivývh biotopů. Použity budou autochtonní dřeviny, 

v ochranném pásmu je možné využít mělce kořenující druhy jako je líska obecná, růže šípková, hlohy, na mokřadních 
stanovištích vrbu červenici, vrbu košíkářkou a vvrbu popelavou. Po rekultivaci musí být umožněna samovolná obnova 
mokřadních biotopů. 

V rámci rekultivace bude provedena i náhradní výsadba za pokácenou nelesní zeleň, prioritně bude osázen pracovní pruh v místě 
narušených prvků nelesní liniové zeleně. Použity budou autochtonní dřeviny 

D.I.7.4. Vlivy na významné krajinné prvky, dřeviny rostoucí mimo les, památné stromy 

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat ovlivnění významných krajinných prvků zejména při vlastních stavebních pracích. 
Očekávána je zvýšená hlučnost a prašnost. Jde ovšem o vliv krátkodobý a dočasný, v rozsahu několika jednotek až prvních desítek 
dnů (vždy závisí na charakteru stavebních prací).  

Ve sloupci "Hodnocení vlivu" je uvedena kvalifikovaná syntéza míry dočasného oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce VKP 
vlivem realizace záměru: (0 - nebude dotčeno, 1 - nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv). 

Tab.: Výčet významných krajinných prvků ze zákona - vodní toky 

Název katastrálního území Segment vegetačníhoscreeningu  Lokalizace na trase Hodnocení vlivu 
Újezdecký potok 12 km 4,0-4,1 2* 
Radomilický potok 18-22 km 6,0-4,3 1 
Malovický potok 33-35 km 10,1-10,3 1 
Bezdrevský potok I 43-46 km 12,1-12,7 1 
Pištínský potok 54 km 12,1-12,7 1 
bezejmenný potok v k.ú. Mahouš 63 km 16,1-16,3 1 
Bezdrevský potok II 95-96, 98 km 24,5-24,7 2* 
Vadkovský potok 102-103 km 26,0-26,1 2* 
Smědečský potok 140 km 32,3-32,4 1 
Křemžský/Dobročkovský potok 156-158 km 35,6-35,9 2* 
Střemilský potok 174,176-177, 179,181 km 39,7-39,8; 40,1-40,6; 40,9; 2* 
Chvalšinský potok 185-187 km 41,9-42,0 1 
bezejmenný přítok Chvalšinského potoka 189 km 42,9 1 
Dolanský potok 212 km 48,8-48,9 2* 
Škeblice 240 km 53,8-54,0 2* 
Polečnice 246-249 km 57,2-57,5 2* 
bezejmenný přítok Polečnice 258 km 59,4-59,5 1 
bezejmenný přítok Vltavy 292, 294 km 66,3-66,6 1 
bezejmenný přítok Vltavy 301,302 km 69,1-69,3 1 
Vltava (VN Lipno) 309-311 km 70,9-72,9 2* 
* po splnění zmírňujících opatření by vliv neměl dosahovat významně negativní úrovně 
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Z důvodu minimalizace vlivu záměru na VKP jsou navržena tato zmírňující opatření a podmínky: 
• Do vodních toků a mokřadů v nivách mimo místa překopů není možné vjíždět mechanizací.  

Překopy je nutné provádět kontinuálně a rychle (v řádu dnů) tak, aby zásah do koryta toku trval co nejmenší dobu. V místě 
překopu vodního toku je nutné zúžit pracovní pruh na technologické minimum; překopy nelze využívat jako trasy pro dopravu 
materiálu.  
Je nutné zabránit nadměrnému zakalování vodních toků vhodnou technologií provádění překopu, zejména je nutné práce 
neprovádět v deštivém počasí a za zvýšeného stavu vody a/nebo naopak za minimálního stavu vody. Po dobu provádění 
překopu je nezbytné převést vody přes stavební rýhu dočasným zatrubněním.  

• Pro překonání obzvláště zachovalých vodních toků s výskytem zvláště chráněných druhů vodních živočichů - Bezdrevský potok 
II, Vadkovský potok, Křemžský/Dobročkovský potok, Chvalšinský potok je nutné zvolit obzvláště šetrnou technologii, která bude 
zvolena pro každou lokalitu ad hoc v rámci správního řízení o výjimce ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. 
Technologie ve všech případech bude zahrnovat: 
- záchranný transfer živočichů těsně před zahájením prací, 
- biologický dozor po celou dobu průběhu prací, 
- schválení harmonogramu pracovního postupu s ohledem na chod počasí a následnou revitalizaci koryt do původního stavu. 
Bude zvážena možnost podtlaku plynovodu na těchto lokalitách. Bude proveden následný monitoring stavu biotopu vodního toku 
v místě překopu a pod místem překopu. 

• Pro překonání VN Lipno není dosud stanoven technologický postup. Po jeho upřesnění bude zvážena potřeba záchranného 
transferu případně dalších zmírňujících opatření v závislosti na zvolené technologii. Taková opatření mohou být předepsána 
ad hoc v rámci správního řízení o výjimce ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů.  

• Stavební rýhy, zejména v jámy u překopů a podtlaků vodních toků a v nivách, budou trvale zajištěny proti úhynům živočichů. 
Budou opatřeny takovými prvky (např. vhodně umístěný dřevěný poval), které umožní samovolný únik obojživelníků, plazů 
a savců, např. vydry. 

• V místě přechodu trasy přes cenné mokřadní ekosystémy se navrhuje zúžení pracovního pruhu na minimální šířku (< 30 m). 
Jedná se o lokality Újezdecký potok (segment 12), Malovický potok (segmenty 33 a 35), Bezdrevský potok II (segmenty 95 
a 96), Střemilský potok (174, 177), Dolanský potok (212), Prameny Škeblice (240). 

Tab.: Výčet významných krajinných prvků ze zákona - rybníky 

Název rybníka Segment vegetačního screeningu Lokalizace na trase Hodnocení vlivu 
Irův rybník II/Křenov 205 km 47,7 1 

Tab.: Výčet významných krajinných prvků ze zákona - lesní porosty 

Název katastrálního území Segment vegetačníhoscreeningu  Délka průchodu přes PUPFL (dle 
GIS) 

Hodnocení vlivu 

Dívčice 36 56 m 1 
Dolní Chrášťany 79 97 m 1 
Smědeč 131-132 284 m 1 
Chvalšiny 178 372 m 2 
Křenov 201 73 m 1 
Boletice 229-230,232 460 m 1 
Boletice 239,241 330 m 2 
Hořice na Šumavě 266 25 m 1 
Černá v Pošumaví 282 146 m 1 
Černá v Pošumaví 294,295 1150 m 2 
Černá v Pošumaví 303 114 m 1 
Černá v Pošumaví 307 148 m 1 
Černá v Pošumaví 318-320, 325, 327 1335 m 2 

K omezení vlivů a oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce rybníka a lesních porostů byly navrženy následující podmínky: 
• Zahájení prací v segmentu 205 (Irův rybník II) musí předcházet šetrné vypuštění rybníka. Nemělo by být prováděno v době 

hnízdění vodního ptactva (riziko predace snůšek) a rozmnožování obojživelníků (III.-VII.). Po ukončení prací by měly být břehy 
a dno rybníka v místě přechodu upraveny tak, aby zde byl zachován původní stav - tj. mělký litorál. 

• V místě přechodu trasy přes lesní porosty se navrhuje zúžení pracovního pruhu na minimální šířku (< 30 m). 
• Kácení dřevin v celé trase musí proběhnout mimo vegetační období (tj. mimo III. - X. měsíc). 

Vlivy na nelesní zeleň nelze vyloučit, neboť nelesní dřeviny rostou obvykle v liniových krajinných strukturách a těmi musí trasa 
v některém místě procházet. Při úpravách trasy po prvotním screeningu vegetace v byly provedeny takové posuny v rámci 
vymezeného koridoru, aby byl vliv na nelesní zeleň snížen. Úpravy proběhly zejména v prostorech Malovický potok, Nový dvůr, 
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Křenovský vrch, Olymp, Prameny Škeblice, Polečnice, Hořice na Šumavě. Z pohledu ochrany nelesních dřevin byla navržena 
následující zmírňující opatření: 
• Jako podklad žádostí o kácení je po vytyčení trasy v terénu nutné zpracovat pasport dotčených dřevin (dendrologický průzkum), 

kde bude uveden soupis dřeviny ke kácení včetně všech požadovaných parametrů (druh, obvod/plocha, odůvodnění).  
• Případné kácení dřevin v celé trase musí proběhnout mimo vegetační období. 

D.I.7.5. Vlivy na zvláště chráněná území 

Trasa plynovodu zasahuje do dvou velkoplošných zvláště chráněných území a v těsné blízkosti míjí několik maloplošných zvláště 
chráněných území (MZCHÚ). Výčet potenciálně dotčených MZCHÚ je proveden v kapitole C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy, strana 
64 tohoto dokumentu (podkapitola C.II.7.5. Zvláště chráněná území). 

Tab.: Syntéza vlivu záměru na chráněná území 

Název Hodnocení vlivu 
CHKO Blanský les 1 
CHKO Šumava 1 
PR Radomilická mokřina 0 
PP Koubovský rybník 0 
PR Dobročkovské hadce 1 
PP Svatý Kříž 0 
PP Meandry Chvalšinského potoka 0 
PP Muckovské vápencové lomy 1 
PR Slavkovické louky 0 
PP Velké bahno 1 
PR Rašeliniště Borková 1 
PR Kyselovský les 1 
PP Rašeliniště Kyselov 1 
ukazatel Hodnocení vlivu prezentuje míru narušení chráněného území realizací záměru: 
 0 - nebude dotčeno, 1 - nevýznamný negativní vliv, 2 - významný negativní vliv. 

CHKO Blanský les 

Trasa sleduje západní hranici CHKO Blanský les, do CHKO vstupuje ve dvou úsecích. Celkem se jedná o 5,91 km, které leží ve třetí 
zóně odstupňované ochrany přírody. 
V úseku, kde vstupuje trasa plynovodu do CHKO poprvé, budou dotčeny celkem 3 linie vzrostlých dřevin v rozsahu přibližně 0,2 ha. 
Bude pravděpodobně nutno vykácet přibližně 30 vzrostlých dřevin stromů různého druhového složení. Přesné množství a druhy 
dřevin bude možné stanovit až po vytyčení pracovního pruhu v ochranném pásmu. 

V stanovisku CHKO Blanský les je upozorněno na možný vliv záměru na biotopy T1.1 (mezofilní ovsíkové louky), T4.2 (mezofilní 
bylinné lemy) a L7.1 (suché acidofilní doubravy) v této části trasy záměru. Při vegetačním screeningu byl výskyt těchto biotopů přímo 
na trase záměru (včetně pracovního pruhu) vyloučen, tyto biotopy by neměly být vůbec stavbou dotčeny. Nejbližší výskyty těchto 
biotopů jsou ve vzdálenosti cca 40, resp. 50 m od okraje pracovního pruhu. 

V druhém dotčeném úseku budou tedy dotčeny 2 linie dřevin v rozsahu přibližně 0,07 ha, kde bude nutné pravděpodobně vykácet 
přibližně 20 ks vzrostlých dřevin. Jejich množství a druhy dřevin bude možné stanovit až po vytyčení pracovního pruhu v ochranném 
pásmu. 

Jako zmírňující opatření v CHKO Blanský les se navrhuje: 
• Zúžení pracovního pruhu na minimální šířku (< 30 m) v místě přechodů přes všechny liniové prvky zeleně a přes lesní porosty. 
• Provádění kácení mimo vegetační období (tj. mimo III. - X. měsíc). 
• Provedení následné náhradní výsadbu v narušených liniích nelesní zeleně 

(lze využít mělce kořenující autochtonní druhy křovin - líska obecná, růže šípková, hlohy, v adekvátním množství). 
• Samozřejmostí musí být úplná rekultivace pracovního pruhu. 

CHKO Šumava 

Plynovod vstupuje do CHKO Šumava v cca km 65,7 a jeho územím vede až ke státní hranici s Rakouskem. Trasa v CHKO Šumava 
je vedena v celkové délce cca 9,9 km, z toho je I. zóna 0,2 km, II. zóna 1,1 km a zbylých cca 8,5 km pak III. zóna odstupňované 
ochrany přírody. 
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Pravý břeh Lipna byl z hlediska ochrany přírody významný zejména jako klidová a nepřístupná pohraniční zóna, což je zohledněno 
i ve vymezení II. zóny ochrany přírody. To v současné době platí již jen omezeně, neboť zejména v letních měsících sem přichází 
a přijíždí množství turistů a rybářů. 

Jako zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v CHKO Šumava se navrhuje: 
• Na území CHKO Šumava se navrhuje zúžení pracovního pruhu na minimální šířku (< 30 m) v místě přechodů přes veškeré lesní 

porosty a přes květnaté a zachovalé louky. 
• Kácení dřevin v celé trase musí proběhnout mimo vegetační období.  
• V úsecích vedoucích přes Bliženský les (tj. km 66,5-67,7) a na pravém břehu Lipna (tj. km 72,9-75,6) se navrhuje významné 

termínové omezení pro veškeré stavební aktivity v období březen - 15. červenec (III. - 15.VII.) a též časové omezení pro denní 
dobu prací, práce zde musí být zahájeny nejdříve v 8.00 ráno a ukončeny nejpozději ve 20.00. Bylo by také nanejvýš žádoucí, 
aby práce na pravém břehu Lipna (vyjma kácení, to musí být provedeno s předstihem a vyjma pokládky potrubí na dno Lipna) 
byly zahájeny a ukončeny během jednoho kalendářního roku.  

• Samozřejmostí je úplná rekultivace pracovního pruhu. 

Z ostatních maloplošných chráněných území (MZCHÚ), ke kterým se trasa plynovodu velmi přibližuje a případně vliv nelze vyloučit, 
byla navržena níže uvedená opatření. Tato opatření jsou rovněž součástí kapitoly D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ 
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 
této dokumentace). 

PR Radomilická mokřina 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,6 km. Předmětem ochrany je "Ochrana komplexu nelesní mokřadní vegetace s bohatým výskytem 
zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, především obojživelníků. Současně se jedná o významné stanoviště vodního ptactva; 
ochrana druhů a stanovišť evropsky významné lokality." Roste zde vrbina kytkokvětá, voďanka žabí, hořec hořepník a hrachor 
bahenní, žije zde piskoř pruhovaný a početná populace kuňky obecné, hnízdí zde bekasina otavní a další druhy bahňáků, čírka 
modrá, kopřivka obecná, slavík modráček středoevropský a slavík obecný. 

Lokalita je natolik vzdálena, že nebude záměrem ovlivněna. 

PP Koubovský rybník 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,08 km. Předmětem ochrany je: "Slatinná louka s bohatým druhovým složením význačných rostlin v 
údolní nivě Vadkovského potoka." Roste zde žluťucha lesklá, všivec lesní, suchopýr širolistý, prstnatec májový, kosatec sibiřský, 
ostřice dvoudomá, ostřice plstnatoplodá, ostřice Davallova, hořec hořepník, rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, v rybníce 
rozmnožuje blatnice skvrnitá, čolek obecný, rosnička zelená. 

Lokalita nebude přímo dotčena. Od ruchu z výstavby je odstíněna olšovým porostem. Ovlivnění lokality bude minimální. 

PR Dobročkovské hadce 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,02 km, trasa vstupuje do ochranného pásma. Předmětem ochrany jsou "Svahové louky na hadcovém 
podkladu s typickou květenou." Roste zde kociánek dvoudomý, vratička měsíční, hvozdík pyšný, hořeček mnohotvarý český, 
prstnatec májový, kosatec sibiřský, hladýš pruský, lilie zlatohlavá, vstavač kukačka, vachta trojlistá, vrba rozmarýnolistá. Žije zde 
vrkoč útlý a rosnička zelená, v Křemžském potoce je udáván výskyt perlorodky říční, vranky potoční a mihule potoční. 

Lokalita nebude přímo dotčena, pracovní pruh bude ale přilehlý velmi blízko k hranici MZCHÚ. Ovlivnění lokality nelze vyloučit. Jako 
zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PR Dobročkovské hadce se navrhuje: 
• Zúžení pracovního pruhu (v km 35,5 - 35,7) na minimální šířku (< 30 m),  

skrývku ornice deponovat na stranu odvrácenou od chráněného území. 
• Povinnost výrazně vyznačit (např. dočasným oplocením) hranici praocvního pruhu v tomto úseku na straně přilehlé k PR tak, aby 

ani náhodně nemohlo dojít k pohybům techniky a personálu do území chráněného území. 

PP Svatý Kříž 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,03 km, trasa vstupuje do ochranného pásma. Předmětem ochrany je "Vegetace širokolistých 
teplomilných trávníků, mezických porostů, mozaiky křovin, remízků, náletových dřevin a polokulturních lesů s výskytem významných 
a chráněných druhů rostlin a živočichů, ochrana druhů a stanovišť evropsky významné lokality." Roste zde hořeček mnohotvarý 
český, prasetník skvrnitý, pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, záraza bílá pravá, lilie zlatohlávek. 
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Lokalita nebude přímo dotčena, pracovní pruh bude ale přilehlý blízko k hranici MZCHÚ. Přímé ovlivnění lokality se nepředpokládá. 
Jako zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PP Svatý Kříž je navrženo: 
• Zúžení pracovního pruhu (km 43,95 - 44,15) na minimální šířku (< 30 m), 

skrývku ornice deponovat na stranu odvrácenou od chráněného území. 
• Povinnost výrazně vyznačit (např. dočasným oplocením) hranici praocvního pruhu v tomto úseku na straně přilehlé k PR tak, aby 

ani náhodně nemohlo dojít k pohybům techniky a personálu do chráněného území. 

PP Meandry Chvalšinského potoka 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,22 km. Předmětem ochrany je "Uchování přirozeného, meandrujícího toku Chvalšinského potoka 
s břehovou vegetací a vlhkými ostřicovými loukami." Žije zde rak říční, mihule potoční, vranka potoční, střevle potoční, ledňáček 
říční, vydra říční, udáván je starší výskyt perlorodky říční. 

Lokalita je natolik vzdálena, že nebude záměrem ovlivněna. 

PP Muckovské vápencové lomy 

Nejmenší vzdálenost od nadzemní části je cca 0,08 km. Předmětem ochrany jsou "Vápencové jámové lomy po neobvyklé těžbě 
s působivými monumenty skalních pilířů, studijní plocha významných geologických fenoménů, zimoviště a shromaždiště 9 druhů 
netopýrů s dlouholetým výzkumem, botanická lokalita s chráněnými druhy rostlin." Roste zde kruštík tmavočervený. Žije plšík 
lískový, netopýr vodní, netopýr ušatý, netopýr severní, netopýr pestrý, netopýr Brandtův a další. 

Lokalita nebude přímo dotčena, stavební aktivita, zejména vibrace a hluk způsobené těžkou mechanizací by mohly rušit v podzemí 
zimující netopýry. Jako zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PP Muckovské vápencové lomy se navrhuje: 
• Termínové omezení (v km 63,1-63,55) pro veškeré zemní práce v období XI. - III. 

PP Slavkovické louky  

Nejmenší vzdálenost je cca 0,30 km. Předmětem ochrany jsou "Prameništní a vlhké louky a lesní porost na pestré sérii krystalinika 
s výchozy krystalických vápenců, významná flóra." Roste zde kruštík bahenní, prstnatec májový, ostřice Davallova, ostřice blešní, 
tučnice obecná, všivec lesní, tolije bahenní, vemeník dvoulistý, pětiprstka žežulník. 

Lokalita je natolik vzdálena, že nebude záměrem ovlivněna. 

PP Velké bahno 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,06 km. Předmětem ochrany je "Rozsáhlý soubor smrkových olšin s vývojovými stádii, významná flóra 
a vegetace." Roste zde dřípatka horská, ďáblík bahenní, jednokvítek velekvětý, vrbina kytkokvětá, prstnatec májový, pleška 
stopkatá, vachta trojlistá, tolije bahenní, oměj šalamounek, třtina nachová. Žije střevlík Menetriesův, žluťásek borůvkový, mihule 
potoční, skokan krátkonohý, čolek horský, č. obecný, jeřábek lesní, los, rys ostrovid. 

Lokalita nebude přímo dotčena, stavební aktivity, zejména hluk způsobený těžkou mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy ptáků 
a savců. Významné je i zachování stávajícího vodního režimu lokality. Jako zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v blízkosti 
PP Velké bahno se navrhuje: 
• Významné termínové omezení (v km 66,5 - 67,7) pro veškeré stavební aktivity v období březen - 15. červenec (III. - 15.VII.) a též 
časové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být zahájeny nejdříve v 8.00 ráno a ukončeny nejpozději ve 20.00. 

• Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality. Během celé výstavby musí být na vhodném místě (max. 5 sond) 
v rašeliništi měřena hladiny spodní vody. 

PR Rašeliniště Borková 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,21 km. Předmětem ochrany jsou "Ekosystémy údolních rašelinišť s výskytem ohrožených druhů rostlin 
a živočichů a podpora jejich přirozeného vývoje." Roste zde borovice blatka, klikva bahenní, kyhanka sivolistá, rojovník bahenní, 
ostřice plstnatoplodá, vrbina kytkokvětá, prstnatec pleťový (jen ochranné pásmo). Žije střevlík Menetriesův, žluťásek borůvkový, 
tetřívek obecný, jeřábek lesní, los, rys ostrovid. 

Lokalita nebude přímo dotčena, stavební aktivita, zejména hluk způsobený těžkou mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy ptáků 
a savců. Jako zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PR Rašeliniště Borková a na celém pravém břehu Lipna se 
navrhuje: 
• Významné termínové omezení (tj. km 72,9 - 75,6) pro veškeré stavební aktivity v období březen - 15. červenec (III. - 15.VII.) 

a též časové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být zahájeny nejdříve v 8.00 ráno a ukončeny nejpozději ve 20.00. 
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PR Kyselovský les 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,38 km. Předmětem ochrany je "Ekosystémy údolních rašelinišť s výskytem ohrožených druhů rostlin 
a živočichů a podpora jejich přirozeného vývoje." Roste zde ostřice chudokvětá, ostřice mokřadní, kyhanka sivolistá, vachta trojlistá, 
klikva bahenní, blatnice bahenní. Žije střevlík Menetriesův, žluťásek borůvkový, perleťovec severní, jeřábek lesní, los, rys ostrovid.  

Lokalita nebude přímo dotčena, stavební aktivita, zejména hluk způsobený těžkou mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy ptáků 
a savců. Jako zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PR Kyselovský les a na celém pravém břehu Lipna se 
navrhuje: 
• Významné termínové omezení (tj. km 72,9 - 75,6) pro veškeré stavební aktivity v období březen - 15. červenec (III. - 15.VII.) 

a též časové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být zahájeny nejdříve v 8.00 ráno a ukončeny nejpozději ve 20.00. 

PP Rašeliniště Kyselov 

Nejmenší vzdálenost je cca 0,08 km. Předmětem ochrany jsou "Rostlinná a živočišná společenstva vzniklá přirozeným vývojem na 
ploše v minulosti odtěženého rašeliniště s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů." Roste zde ostřice mokřadní, kyhanka 
sivolistá, vachta trojlistá, klikva bahenní, blatnice bahenní, rosnatka okrouhlolistá. Žije střevlík Menetriesův, žluťásek borůvkový, 
perleťovec severní, jeřábek lesní, los, rys ostrovid.  

Lokalita nebude přímo dotčena, stavební aktivita, zejména hluk způsobený těžkou mechanizací by mohly rušit zde žijící druhy ptáků 
a savců. Jako zmírňující opatření pro úsek trasy plynovodu v blízkosti PP Rašeliniště Kyselov a na celém pravém břehu Lipna se 
navrhuje: 
• Významné termínové omezení (tj. km 72,9 - 75,6) pro veškeré stavební aktivity v období březen - 15. červenec (III. - 15.VII.) a 

též časové omezení pro denní dobu prací, práce zde musí být zahájeny nejdříve v 8.00 ráno a ukončeny nejpozději ve 20.00. 
• Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality. Během celé výstavby musí být na vhodném místě (max. 3 sondy) 

v rašeliništi měřena hladina podzemní vody. 

D.I.7.7. Vlivy na lokality Natura 2000 

Základním podkladem pro vyhodnocení vlivů záměru bylo naturové hodnocení, tj. autorizovaný posudek dle §45i zákona 114/1992 
Sb.", na jehož podrobné výsledky, včetně podmínek realizace záměru a navržených kompenzačních opatření, v podrobnostech 
odkazujeme (viz. příloha 3.1 této dokumentace). Níže uvádíme pouze základní shrnutí významnosti vlivů. 

Pro vyhodnocení vlivů záměru a jejich významnosti na dotčené předměty ochrany daných lokalit byla využita následující stupnice. 

Tab.: Stupnice hodnocení lokalit soustavy Natura 2000  

Vliv Hodnota Popis 
Významný 
negativní 

-2 Negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona 
Vylučuje realizaci záměru  
(resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 §45i zákona) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

Mírně negativní -1 Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 
okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními. 

Nulový 0 Záměr nemá žádný vliv. 
Mírně pozitivní +1 Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 

mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Významný 
pozitivní 

+2 Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Poznámka:  
Vlivy na prioritní stanoviště či druhy nemohou být hodnoceny stejně jako u ostatních předmětů ochrany (viz § 45i, odst. 10). Platí, že při identifikaci 
významného negativního vlivu na lokality s prioritními typy přírodních stanovišť a druhy je vždy třeba prokázat převažující důvody veřejného zájmu týkající 
se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. V takovém případě je na Ministerstvu 
životního prostředí, aby rozhodlo o odůvodněnosti realizace záměru, případně aby požádalo o stanovisko Evropskou komisi. 
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Předměty ochrany soustavy Natura 2000 mohou být v zájmovém území potencionálně ovlivněny následujícími faktory: 
• Přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho narušení (zákal vodních toků při práci v korytech, kácení dřevin, terénní práce 

v pracovním pruhu). 
• Rušení hlukem, vibracemi nebo světelným znečištěním při výstavbě. 

Světelné znečištění může být významným faktorem zejména pro noční druhy živočichů. Osvětlení je významněji účinné do 
200 m zdroje. Hlukové znečištění je negativní zejména pro druhy s akustickým dorozumíváním pro druhy extrémně citlivé na 
hluk. Negativní efekt se projevuje významně do 500 m od zdroje, pak jeho negativní vliv na živočichy klesá, byť je v krajině 
samozřejmě přítomen.  

• Zvýšené riziko úhynů jedinců živočichů, při terénních pracích, ve stavební rýze a jamách. 

Šetřením bylo zjištěno, že záměr nebude mít v předložené podobě významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany 
evropsky významných lokalit Blanský les, Šumava, Svatý Kříž, Boletice a ptačích oblastí Boletice a Šumava. Záměr vykazuje mírný 
negativní vliv: 
• na celistvost EVL CZ0314024 Šumava a na její předměty ochrany: 

• biotop 4030 Evropská suchá vřesoviště, 
• biotop 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech  

(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), 
• biotop 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 
• biotop 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 
• biotop 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea), 
• mihuli potoční (Lampetra planeri), 
• perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) 
• rysa ostrovida (Lynx lynx), 
• vydru říční (Lutra lutra). 

• na celistvost EVL CZ0314123 Boletice a na její předměty ochrany: 
• biotop 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 
• biotop 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

• na celistvost PO CZ0311040 Boletice a na její předměty ochrany: 
• chřástala polního (Crex crex), 
• jeřábka lesního (Bonasa bonasia). 

• na celistvost PO CZ0311041 Šumava a na její předměty ochrany: 
• chřástala polního (Crex crex), 
• jeřábka lesního (Bonasa bonasia), 
• tetřívka obecného (Tetrao tetrix). 

Podrobnějšímu hodncoení, zvláště ve vztahu k jednotlivým předmětům ochrany, se věnuje následujcí text. 

Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany 

PO Boletice 

Tab.: Předmět ochrany - A122 Chřástal polní 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A122 Chřástal polní (Crex crex) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

-1 (mírný negativní) 

V blízkosti trasy plynovodu (do 200 m) byl v posledních cca 10 letech zjišťován výskyt chřástala polního až na třech místech. U Křenovského vrchu, v nivě 
Dolanského potoka a na loukách západně od vrchu Olymp. 
Zda dojde v konkrétním roce výstavby k rušení chřástalů, závisí zejména na stavu a typu využívání travních porostů (na kontinuálních pastvinách chřástali 
nehnízdí) a na termínu zahájení prací. Pokud stavební práce budou v době příletu chřástalů (V. měsíc) již probíhat, chřástali domovské okrsky v těsné 
blízkosti pracovního pruhu nebudou obsazovat a najdou si náhradní hnízdiště. To je vhodnější stav, než kdyby byli rušeni stavební aktivitou uprostřed 
hnízdění. Může tak dojít maximálně k dočasnému snížení populace v ptačí oblasti o 3-4 hnízdní páry po dobu výstavby. 
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Tab.: Předmět ochrany - A104 Jeřábek lesní 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A104 jeřábek lesní (Bonasa bonasia) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

-1 (mírný negativní) 

Trasa plynovodu prochází na více místech vhodným biotopem jeřábka. Jedná se zejména o nálety na svazích údolí Škeblice. 
Podíl ovlivněné populace nelze dost dobře odhadnout, bude se jednat o jednotky párů. Vliv lze jen obtížně zmírnit. Zásadní je co nejvíce zkrátit dobu 
výstavby a samozřejmě stanovit vhodnou dobu kácení na mimo hnízdní období. 

Tab.: Předmět ochrany - A246 Skřivan lesní 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A246 Skřivan lesní (Lullula arborea) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

0 (nulový) 

V blízkosti trasy plynovodu (cca 200 m) byl v posledních cca 10 letech zjištěn pouze jedenkrát, a to na okraji lesa SZ od vrchu Dub. Nejspíše se jednalo 
zálet z optimálních biotopů kolem nedalekých cvičišť (u býv. Hořiček a Kovářovic). Byť hnízdění v blízkosti trasy vyloučit nelze, vhodné biotopy zde nejsou 
v současnosti přítomny. 
Vzhledem k charakteru a umístění záměru mimo vhodné biotopy druhu se nepředpokládá negativní ovlivnění. Na opuštěném regenerujícím pracovním 
pruhu mohou dočasně vzniknout i vhodné potravní biotopy. 

PO Šumava 

Tab.: Předmět ochrany - A122 Chřástal polní 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A122 Chřástal polní (Crex crex) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

-1 (mírný negativní) 

V blízkosti trasy plynovodu (do 200 m) byl v posledních cca 10 letech zjišťován výskyt chřástala polního na vlhkých loukách pod Pláničkou a na pravém 
břehu Lipna (louky v okolí bývalého Kyselov, louka u státních hranic) v počtu 3-6 volajících samců. 
Zda dojde v konkrétním roce výstavby k rušení chřástalů, závisí zejména na stavu a typu využívání travních porostů (na kontinuálních pastvinách chřástali 
nehnízdí) a na termínu zahájení prací. Pokud stavební práce budou v době příletu chřástalů (V. měsíc) již probíhat, chřástali domovské okrsky v těsné 
blízkosti pracovního pruhu nebudou obsazovat a najdou si jiná hnízdiště. To je vhodnější stav, než kdyby byli rušeni stavební aktivitou uprostřed hnízdění. 
Může tak dojít k dočasnému snížení populace v ptačí oblasti o 3-6 hnízdních párů po dobu výstavby. Jako zmírňující opatření je navrženo termínové a 
časové omezení výstavby na pravém břehu Lipna. Pak by ptáci na pravém břehu Lipna ovlivněni nebyli, ovlivněn by byl pouze pár pod Pláničkou. 

Tab.: Předmět ochrany - A236 Datel černý 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A236 Datel černý (Dryocopus martius) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

0 (nulový) 

V lesních celcích dotčených trasou plynovodu se vyskytují přibližně 2 páry datla černého (Bliženský les, Kyselovský les). 
Vzhledem k velkému domovskému okrsku datla černého se nepředpokládá jeho negativní ovlivnění, zvláště pokud v obou dotčených lesních celcích bude 
stavba termínově omezena. Nutným předpokladem je kácení dřevin v mimohnízdním období. 

Tab.: Předmět ochrany - A104 Jeřábek lesní 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A104 jeřábek lesní (Bonasa bonasia) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

-1 (mírný negativní) 

Trasa plynovodu prochází na více místech vhodným biotopem jeřábka. Jedná se zejména o Bliženský les a o porosty na pravém břehu Lipna (včetně býv. 
Kyselova). Může být zastižen i v břehových porostech u Lipna. Výskyt jeřábka zde byl prokázán i v rámci terénního průzkumu lokality. 
Podíl ovlivněné populace nelze dost dobře odhadnout, bude se jednat o jednotky párů. Vliv lze jen obtížně zmírnit. Zásadní je co nejvíce zkrátit dobu 
výstavby a samozřejmě stanovit vhodnou dobu kácení na mimo hnízdní období. Jako zmírňující opatření je navrženo termínové a časové omezení 
výstavby na pravém břehu Lipna a v Bliženském lese. 
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Tab.: Předmět ochrany - A217 Kulíšek nejmenší 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A217 Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

0 (nulový) 

Vhodné biotopy druhu jsou v Bliženském a Kyselovském lese, předpokládá se výskyt v obvyklé populační hustotě. 
V případě, že bude kácení dřevin prováděno v mimohnízdním období a bude zde platit termínové a časové omezení prací, nebude mít výstavba plynovodu 
na tento druh žádný vliv. 

Tab.: Předmět ochrany - A233 Sýc rousný 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A233 Sýc rousný (Aegolius funereus) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

0 (nulový) 

Vhodné biotopy druhu jsou v Bliženském a Kyselovském lese (druh je odtud i doložen), předpokládá se výskyt v obvyklé populační hustotě. 
V případě, že bude kácení dřevin prováděno v mimohnízdním období a bude zde platit termínové a časové omezení prací, nebude mít výstavba plynovodu 
na tento druh žádný vliv. 

Tab.: Předmět ochrany - A107 Tetřívek obecný 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
A107 Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (kácení dřevin, terénní práce v pracovním 
pruhu); rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě 

-1 (mírný negativní) 

Na trase plynovodu je známo jedno trvalé tokaniště na loukách na pravém břehu Lipna nedaleko býv. Kyselova. Naposledy zde byl tok ověřen poměrně 
nedávno, v roce 2010. Hnízdním biotopem mohou být nejspíše porosty severně od silnice Kyselov-státní hranice. Vzhledem k rapidním poklesům stavů 
tetř ívka na celé Šumavě v posledních letech se jedná o poměrně významnou lokalitu. 
Podíl ovlivněné populace nelze dost dobře odhadnout, bude se jednat o jednotlivé ptáky. Vliv lze jen obtížně zmírnit. Zásadní je co nejvíce zkrátit dobu 
výstavby a samozřejmě stanovit vhodnou dobu kácení na mimo hnízdní období. Jako zmírňující opatření je navrženo termínové a časové omezení 
výstavby na pravém břehu Lipna a v Bliženském lese. 

EVL Šumava 

Tab.: Předmět ochrany - 4030 Evropská suchá vřesoviště 

Předmět ochrany Identifikace vlivů Hodnocení vlivu 
4030 Evropská suchá vřesoviště přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (terénní práce v pracovním pruhu) 
-1 (mírný negativní) 

V průseku pod vedením VN (cca km 74,2-74,7 trasy), který plynovod na dvou místech přechází, byl zjištěn fragmentární výskyt tohoto biotopu. Kromě 
běžných druhů jako je vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) nebo brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) zde 
nalezneme menší populace několika zvláště chráněných druhů rostlin - plešky stopkaté (Willemetia stipitata), všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a prhy 
arniky (Arnica montana). Typický je i výskyt plavuně vidlačky (Lycopodium clavatum). Průsek pozvolna zarůstá dřevinami a hasivkou orličí (Pteridium 
aquilinum), na druhou stranu disturbován při těžbě dřeva. Jde vcelku o běžný typ výskytu biotou v území. 
Bude ovlivněno 0,03 ha biotopu. Ovlivnění bude reverzibilní, navíc obdobný biotopu může vzniknout na novém průseku v ochranném pásmu plynovodu. 

Tab.: Předmět ochrany - 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech 

Předmět ochrany Identifikace vlivu Hodnocení vlivu 
6230 Druhově bohaté smilkové louky na 
silikátových podložích v horských oblastech  
(v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení (terénní práce v pracovním pruhu) 

-1 (mírný negativní) 

Lokalita zahrnuje zarůstající plochu naproti bývalé rotě u Kyselova (v cca km 75,0-75,3 trasy). Vegetace má dnes charakter smilkové louky (T2.3B) až 
sekundárního vřesoviště (T8.2B) se smilkou tuhou (Nardus stricta) a vřesem obecným (Calluna vulgaris). Lokalita je bez údržby a zarůstá dřevinami - 
smrkem, borovicí a vrbou ušatou (Salix aurita). Vyskytuje se zde menší populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica). Rostou zde i adventivní druhy, 
pozůstatky výsadeb jako je rybíz (Ribes sp.) a narcisky (Narcissus sp.). Drobný fragment smilkové louky obdobného charakteru se nachází na trase v lemu 
lesa přibližně o 50 m dále. 
Bude ovlivněno 0,03 ha biotopu. Ovlivnění bude reverzibilní, navíc obdobný biotopu může vzniknout na novém průseku v ochranném pásmu plynovodu. 
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Tab.: Předmět ochrany - 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpinského stupně 

Předmět ochrany Identifikace vlivu Hodnocení vlivu 
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až alpinského 
stupně 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení (terénní práce v pracovním pruhu) 

-1 (mírný negativní) 

Lokalita zahrnuje ruderalizované a eutrofizované porosty na okraji intenzivně využívaných luk u Bliženského lesa v cca km 66,3-66,4 trasy. Nalezneme 
v nich jen bazální druhy biotopu jako je tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), sítina rozkladitá (Juncus effuzus). 
Významné je zastoupení nežádoucích druhů jako je kopřiva dvoudommá (Urtica dioica). 
Bude ovlivněno cca 0,6 ha biotopu. V případě dobře provedené rekultivace lze předpokládat alespoň částečnou spontánní regeneraci stanoviště. 

Tab.: Předmět ochrany - 6510 Extenzivní sečené louky nížin a podhůří 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
6510 Extenzivní sečené louky nížin a podhůří 
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis) 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení (terénní práce v pracovním pruhu) 

0 (nulový) 

Lokalita (v cca km 73,9-74,0 trasy) zahrnuje intenzivně využívané louky s dosevem a hnojením v minulosti na hranici biotopu X5 (kvalita W). Louky pod 
Pláničkou uváděné jako T1.1 ve vrstvě mapování biotopů byly vyhodnoceny jako biotop X5. 
Bude ovlivněno cca 0,2 ha biotopu. Protože po rekultivaci za předpokladu zemědělského hospodaření lze předpokládat obnovu biotopu v totožné kvalitě, 
není identifikován negativní vliv. 

Tab.: Předmět ochrany - 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperální a boreální Evropy 

Předmět ochrany Identifikace vlivů Hodnocení vlivu 
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperální a boreální Evropy 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení  
(kácení dřevin, terénní práce v pracovním pruhu) 

-1 (mírný negativní) 

Dotčen bude pouze okraj porostu (v cca km 66,5-66,6 trasy) na okraji Bliženského lesa a dále sukcesní porost s převažující vrbou křehkou (Salix fragilis) 
v cca km 69,2 trasy. Porost v Bliženském lese je narušen melioracemi a je hospodářky využívaný, převažuje zde smrk, olše lepkavá je pouze vtroušena. 
Druhý porost je sukcesního původu, narušen vedením VN. 
Bude ovlivněno maximálně několik stovek m2 biotopu. Přesný rozsah bude zřejmý po vytyčení pracovního pruhu v terénu. V případě dobře provedené 
rekultivace lze předpokládat spontánní regeneraci stanoviště. 

Tab.: Předmět ochrany - 9410 Acidofilní smrčiny 

Předmět ochrany Identifikace vlivu Hodnocení vlivu 
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení  
(kácení dřevin, terénní práce v pracovním pruhu) 

-1 (mírný negativní) 

V úseku cca km 74,7-75,3 trasa prochází kulturními smrkovými porosty, které mají mírně podmáčený charakter. V bylinném patře převažují druhy jako 
brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) nebo metlička křivolaká (Avenella flexuosa). Z typických druhů je přítomna 
dřípatka horská (Soldanella montana), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), z rašeliníků pak Sphagum 
rusovi, Sphagum girgensohnii. Větší část porostů je právě v obnově, nebo se jedná o stejnověké mlaziny. 
Bude ovlivněno přibližně 0,6 ha biotopu. V případě dobře provedené rekultivace lze předpokládat spontánní regeneraci stanoviště obdobné kvality. 

Tab.: Předmět ochrany - 4094 Hořeček mnohotvarý 

Předmět ochrany Identifikace vlivu Hodnocení vlivu 
4094 Hořeček mnohotvarý  
(Gentianella praecox subsp. bohemica) 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení (terénní práce v pracovním pruhu) 

0 (nulový) 

Trasa plynovodu i po úpravě prochází v poměrně těsném souběhu s hranicí PR Dobročkovské hadce. Na této lokalitě byly v posledních letech pozorovány 
desítky až tisíce exemplářů (2009: 3445 ex.). Hořeček mnohotvarý český se vyskytuje v severní polovině chráněného území (obr. 3 a 4), neměl by být tedy 
záměrem vůbec dotčen. Z důvodu předběžné opatrnosti je ale navrženo zmírňující opatření spočívající v důkladném nepřekročitelném vytyčení hranice 
pracovního pruhu. 
Populace hořečku mnohotvarého českého by na této lokalitě neměla být vůbec dotčena. 

Tab.: Předmět ochrany - 1096 Mihule potoční 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
1096 Mihule potoční (Lampetra planeri) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (zákal vodních toků při práci v korytech, 
terénní práce v pracovním pruhu); 
zvýšené riziko úhynu jedinců při terénních pracích, 
ve stavební rýze a jamách 

-1 (mírný negativní) 

Z Křemžského potoka pod Dobročkovskými hadci je udáván recentní výskyt (2002, 2004) mihule potoční.  
Údaje o početnosti a populační hustotě nejsou k dispozici. 
Biotop mihule potoční bude ovlivněn jednak v místě přechodu vodního toku, kde může dojít i k početně nevýznamnému úhynu jedinců zahrabaných 
v substrátu, a jednak zákalem při provádění překopu. Významnost vlivu zákalu je odvislá zejména od doby jeho trvání. Pro zmírnění vlivu je navrženo 
opatření spočívající zejména v časovém omezení doby překopu a v prověření možnosti využití co nejšetrnější technologie průchodu přes vodní tok. 
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Tab.: Předmět ochrany - 1029 Perlorodka říční 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
1029 Perlorodka říční (Margaritifera margaritifera) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (zákal vodních toků při práci v korytech, 
terénní práce v pracovním pruhu) 

-1 (mírný negativní) 

Z Křemžského potoka pod Dobročkovskými hadci je udáván výskyt perlorodky říční naposledy 2005 v počtu méně než 50 ex. Tok byl označen jako 
nevhodný pro juvenilní jedince. Při terénním průzkum zde výskyt ověřen nebyl, nelze jej ale vyloučit. 
Vzhledem ke stavu zdejší populace je vliv označen jako mírně negativní zejména z ohledem na princip předběžné opatrnosti. Je totiž možné, že přeci jen 
část populace perlorodky v toku dosud přežívá. 

Tab.: Předmět ochrany - 1361 Rys ostrovid 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
1361 Rys ostrovid (Lynx lynx) rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 

znečištěním při výstavbě 
-1 (mírný negativní) 

Z použitých údajů i z vlastního terénního průzkumu je zřejmé, že zejména lesnaté oblasti na levém i pravém břehu Lipna, kterými trasa plynovodu 
prochází, jsou rysem trvale obydlené. 
Při výstavbě plynovodu budou rušeni jedinci rysa ostrovida minimálně ve dvou různých teritoriích. Pro zmírnění negativního vlivu bylo navrženo opatření 
spočívající v termínovém a časovém omezení prací. 

Tab.: Předmět ochrany - 1355 Vydra říční 

Předmět ochrany Popis vlivu Hodnocení vlivu 
1355 Vydra říční (Lutra lutra) přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 

narušení (zákal vodních toků při práci v korytech, 
kácení dřevin, terénní práce v pracovním pruhu); 
rušení hlukem, vibracemi nebosvětelným 
znečištěním při výstavbě; 
zvýšené riziko úhynu jedinců při terénních pracích, 
ve stavební rýze a jamách 

-1 (mírný negativní) 

Z použitých údajů i z vlastního terénního průzkumu je zřejmé, že se vydra vyskytuje v celém území podél zarybněných vodních toků a nádrží. Na trase 
plynovodu se jedná zejména o Křemžský potok a břehy VN Lipno. 
Při výstavbě plynovodu budou rušeni jedinci vydry minimálně ve dvou různých místech. Stavební ruch na březích vodních toků vydra bez problémů 
v nočních hodinách při migracích za potravou za klidu překoná. Je však nutné adekvátně zajistit stavební rýhy a jámy v těchto místech proti úhynu jedinců, 
zejména mláďat. 

EVL Svatý Kříž 

Tab.: Předmět ochrany - 4094 Hořeček mnohotvarý 

Předmět ochrany Identifikace vlivu Hodnocení vlivu 
4094 Hořeček mnohotvarý  
(Gentianella praecox subsp. bohemica) 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení (terénní práce v pracovním pruhu) 

0 (nulový) 

Trasa plynovodu i po úpravě prochází v poměrně těsném souběhu s hranicí PP (EVL) Svatý Kříž. Na této lokalitě byly v posledních letech pozorovány až 
tisíce kvetoucích exemplářů. Hořeček mnohotvarý český se vyskytuje v dostatečné vzdálenosti od trasy uvnitř chráněného území, neměl by být tedy 
záměrem vůbec dotčen. Z důvodu předběžné opatrnosti je ale navrženo zmírňující opatření spočívající v důkladném nepřekročitelném vytyčení hranice 
pracovního pruhu. 
Populace hořečku mnohotvarého českého by na této lokalitě neměla být vůbec dotčena. 

EVL Boletice 

Tab.: Předmět ochrany - 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpinského stupně 

Předmět ochrany Identifikace vlivu Hodnocení vlivu 
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až alpinského 
stupně 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení (terénní práce v pracovním pruhu) 

-1 (mírný negativní) 

Lokalita zahrnuje údolní nivu Dolanského potoka v cca km 48,8-48,9 trasy. Dominantním druhem v mokřadních neobhospodařovaných loukách je tužebník 
jilmový (Filipendula ulmaria), subdominantu tvoří ostřice trsnatá (Carex cespitosa). Z dalších druhů jsou zastoupeny např. chrastice rákosovitá (Phalaris 
arundinacea), svízel přítula (Galium aparine), psárka luční (Alopecurus pratensis), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) a rdesno hadí kořen (Bistorta 
major). Z hlediska přírodních stanovišť lze tento mokřad klasifikovat jako degradační stadium vlhké pcháčové louky T1.5 (vlhké pcháčové louky), které 
postupně přechází v tužebníková lada (T1.6, vlhká tužebníková lada). 
Bude ovlivněno cca 0,11 ha biotopu. V případě dobře provedené rekultivace lze předpokládat alespoň částečnou spontánní regeneraci stanoviště. 
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Tab.: Předmět ochrany - 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperální a boreální Evropy 

Předmět ochrany Identifikace vlivů Hodnocení vlivu 
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperální a boreální Evropy 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

přímý nebo dočasný zábor biotopu nebo jeho 
narušení  
(kácení dřevin, terénní práce v pracovním pruhu) 

-1 (mírný negativní) 

Lokalita zahrnuje údolní nivu Dolanského potoka v km 48,8-48,9 trasy. Jedná se o eutrofní olšinu s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) ve 
stromovém patře. V bylinném podrostu se uplatňují např. druhy ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), ostřice trsnatá (Carex cespitosa), metlice trsnatá 
(Deschampsia cespitosa), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), svízel přítula (Galium aparine), blatouch bahenní (Caltha palustris), netýkavka nedůtklivá 
(Impatiens noli-tangere) a ostřice ostrá (Carex acutiformis). Z hlediska přírodního stanoviště lze olšinu klasifikovat jako degradovanou potoční olšinu (L2.2, 
údolní jasanovo-olšové luhy). 
Bude ovlivněno cca 0,12 ha biotopu. V případě dobře provedené rekultivace lze předpokládat alespoň částečnou spontánní regeneraci stanoviště. 

Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit 

Mírný dočasný negativní vliv na integritu byl identifikován v EVL a PO Šumava a PO Boletice, kde lze předpokládat rušení ptáků 
v okolí pracovního pruhu v průběhu provádění stavebních prací. V ostatních dotčených chráněných územích (EVL Svatý Kříž, EVL 
Boletice) nebyl negativní vliv na celistvost lokalit zjištěn. 

Doporučená zmírňující opatření 

• Z důvodu ochrany biotopu hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) se navrhuje zúžení 
pracovního pruhu na minimální šířku (< 30 m) v km 35,5-35,7; 43,95-44,15 trasy na kontaktu s chráněnými území PR 
Dobročkovské hadce, PP Svatý Kříž. V těchto úsecích je třeba skrývku ornice deponovat na stranu odvrácenou od chráněného 
území. 

• Z důvodu ochrany biotopu hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) se navrhuje v úsecích trasy 
v km 35,5-35,7; 43,95-44,15 stanovit povinnost stavebníka výrazně vyznačit (např. dočasným oplocením) hranici pracovního 
pruhu tak, aby ani náhodně nemohlo dojít k pohybům techniky a personálu do území chráněného území. Účinnost značení by 
měla být kontrolována biologickým dozorem.   

• Kácení dřevin by mělo být prováděno striktně mimo vegetační období. Termín je v řádu dnů možno upravit podle běhu konkrétní 
vegetační sezóny po konzultaci s biologickým dozorem. Bude tak splněna zákonná ochrana volně žijících ptáků podle §5a 
zákona č. 114/92 Sb. pro druhy hnízdící na dřevinách. 

• Pro druhy hnízdící na zemi (např. bramborníček hnědý, skřivan polní, skřivan lesní, chřástal polní, křepelka obecná, čejka 
obecná) bude přímo v pracovním pruhu (po jeho vytyčení v terénu a před zahájením prací) proveden dodatečný ornitologický 
průzkum trasy zaměřený na vyhledání hnízdišť. V úsecích, kde nebudou hnízdiště tímto průzkumem zjištěna, bude možné práce 
po předložení průzkumu příslušným orgánům ochrany přírody zahájit. 

• Bude provedena úplná rekultivace pracovního pruhu dočasně shrnutou ornicí, vyjma průseku v lesních porostech v ochranném 
pásmu plynovodu na pravém břehu Lipna (km 74,0-75,6). V rámci rekultivace bude provedena i náhradní výsadba za pokácenou 
nelesní zeleň, prioritně bude osázen pracovní pruh v místě narušených prvků nelesní liniové zeleně. Použity budou autochtonní 
dřeviny, v ochranném pásmu je možné využít mělce kořenující druhy jako je líska obecná, růže šípková, hlohy, na mokřadních 
stanovištích vrbu červenici, v. košíkářkou a v. popelavou. Po rekultivaci musí být umožněna samovolná obnova mokřadních 
biotopů.  

• V úsecích vedoucích přes Bliženský les (tj. km 66,5-67,7) a na pravém břehu Lipna (tj. km 72,9-75,6) se navrhuje významné 
termínové omezení pro veškeré stavební aktivity v období od III. měsíce - do 15. VII. měsíce a též časové omezení pro denní 
dobu prací, práce zde mohou být zahájeny nejdříve v 8.00 ráno a musí být ukončeny nejpozději ve 20.00. Bylo by také nanejvýš 
žádoucí, aby práce na pravém břehu Lipna (vyjma kácení, to musí být provedeno s předstihem, a vyjma pokládky potrubí na dno 
Lipna) byly zahájeny a ukončeny během jednoho kalendářního roku. Důvodem je ochrana citlivých druhů (rys ostrovid, jeřábek 
lesní, tetřívek obecný) před nadměrným rušením. 

• Do vodních toků a mokřadů v nivách mimo místa překopů není možné vjíždět mechanizací. Překopy je nutné provádět 
kontinuálně a rychle (v řádu dnů) tak, aby zásah do koryta toku trval co nejmenší dobu. V místě překopu vodního toku je nutné 
zúžit pracovní pruh na technologické minimum, překopy nelze využívat jako trasy pro dopravu materiálu. Je nutné zabránit 
nadměrnému zakalování vodních toků vhodnou technologií provádění překopu, zejména je nutné práce neprovádět v extrémně 
deštivém počasí a za zvýšeného stavu vody a/nebo naopak za minimálního stavu vody, kdy hrozí kyslíkový deficit v tocích. Po 
dobu provádění překopu je nezbytné převést vody přes výkop dočasným zatrubněním. Při čerpání vod ze stavební rýhy a jam 
nesmí docházet k zakalování toků. 
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• Pro překonání obzvláště zachovalých vodních toků s výskytem zvláště chráněných druhů vodních živočichů - 
Křemžský/Dobročkovský potok, je nutné zvolit obzvláště šetrnou technologii, která bude dohodnuta v rámci správního řízení 
o výjimce ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. Postup/plán prací ve všech případech bude zahrnovat: 
- záchranný transfer živočichů těsně před zahájením prací, 
- biologický dozor po celou dobu průběhu prací, 
- schválení harmonogramu pracovního postupu s ohledem na chod počasí, 
- následnou revitalizaci koryt do původního stavu.  
Bude zvážena možnost protlaku plynovodu na těchto lokalitách. Bude proveden následný monitoring stavu biotopu vodního toku 
v místě překopu a pod místem překopu. 

• Stavební rýhy, zejména v jámy u překopů a podtlaků vodních toků a v nivách, budou trvale zajištěny proti úhynům živočichů. 
Budou opatřeny takovými prvky (např. vhodně umístěná dřevěná rampa/prkno, sklon svahu), které umožní samovolný/přirozený 
únik obojživelníků, plazů a savců (např. vydry) ze stavební rýhy a jam. 

• Pod dobu realizace stavby by měl být zajištěn biologický dozor odborně způsobilou osobou. Dozor by měl vykonávat kontrolu 
předepsaných zmírňujících opatření, rozsah pracovního pruhu, termínová a časové omezení, následnou rekultivaci pracovního 
pruhu i provedení náhradní výsadby. 

D.I.7.7. Vlivy na přírodní parky 

Vliv na přírodní parky je vyloučen. 

D.I.7.8. Vlivy v období přípravy a provádění 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy v období přípravy a provádění s ohledem na charakter záměru víceméně korespondují v vlivy 
prezentovanými v jednotlivých biotických kapitolách. Hlavní vlivy se z velké části projeví při kácení porostů a zemních pracích 
(především při provádění povrchových skrývek půdy). Různé rostlinné i živočišné druhy mohou být ovlivněny v různé míře. 
U rostlinných druhů, keřových porostů a dřevin vyskytujícíhc se v místě záboru při výstavbě lze předpokládat fyzickou likvidaci 
jednotlivých jedinců. Nejedná se však o zásah, který by mohl mít významný vliv na stabilitu a prosperitu populací těchto druhů. 

Z pohledu faunistického jsou dominantní ovlivněnou skupinou (vyjma prezentovaných zvláště chráněných jinak významných druhů 
druhů nebo) běžně se vyskytující velmi početné drobné druhy (brouci, bezobratlí, atp.), u nichž je (vzhledem k jejich populační 
dynamice) pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích mohou být jejich početní ztráty nahrazeny. U některých 
pohyblivějších živočichů je možno předpokládat ztrátu biotopu, s jeho možnou náhradou v okolních lokalitách (ptáci, hmyz apod.). 
U populací všech dotčených druhů a celých společenstev živočichů dojde po ukončení výstavby k poměrně rychlé restauraci, tzn. 
nově vzniklé mikrobiotopy budou opětovně osídleny jedinci příslušných druhů z mnoha podobných refugií v blízkém (i relativně 
vzdáleném) okolí.  

Minimalizace vlivů je do značné míry rovněž závislá na vhodném načasování jednotlivých zásahů. Pro eliminaci vlivů na faunu, flóru 
a ekosystémy jsou navržena opatření souhrnně prezentovaná v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této 
dokumentace). 

D.I.7.9. Vlivy v období ukončení provozu 

Stanovení vlivů v období ukončení provozu je v aktuálním časovém horizontu obtížné. V maximální možné míře lze předpokládat, že 
budou přibližně odpovídat vlivům v období přípravy a provádění. Toto srovnání však vzhledem k významnému časovému rozmezí 
(cca 70 a více let) a obtížnosti predikovat technologický postup ukončení provozu není příliš korektní. Bude záležet na aktuálním 
stavu území, popř. charakteru jeho legislativní ochrany. Před ukončením provozu bude vhodné provést nový biologický průzkum 
a stanovit podmínky, za kterých bude ukončení provozu realizováno. 
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   D.I.8.    Vlivy na krajinu 

Hodnocení vlivů na krajinný ráz je zpracováno jako samostatný dokument a tvoří přílohu 4.1 (Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz) této 
dokumentace, na kterou v podrobnostech odkazujeme. Dále uvádíme pouze shrnutí závěrů. 

D.I.8.1. Vlivy na krajinu 

Rozsah viditelnosti v blízkých a dálkových pohledech 
Plynovod představuje liniovou stavbu umístěnou pod terénem. Z hlediska viditelnosti se tedy jedná o stavbu, která primárně nebude 
vizuálně zřejmá (viditelná). Sekundárně se projev existence plynovodu bude projevovat zejména v těch prostorech, kudy bude trasa 
vedena skrz lesní celky či prostory se vzrostlou krajinnou zelení, tedy v podobě průseků. Z hlediska rozsahu viditelnosti se však 
jedná o vizuální projev spíše lokálního měřítka, tedy v perimetru zóny blízkých pohledů. Trasa plynovodu se téměř zcela vyhýbá 
rozsáhlejším lesním celkům. Omezuje se pouze na průchod Blíženského lesa poblíž Černé v Pošumaví, kde je však plynovod veden 
již ve stopě stávající lesní cesty (stávající průsek bude rozšířen) a prostorem Kyselovského lesa, kde trasa prochází okrajem lesního 
celku směrem ke státní hranici, v částečném souběhu s místní komunikací III. třídy. Jinde se jedná o lokální průchody přes drobné 
remízky či liniové struktury krajinné zeleně, ojediněle i přes ovocné sady či doprovodné břehové porosty podél vodotečí. 

Primárně se tak stavba může vizuálně projevovat pouze přítomností několika menších objektů trasových uzávěrů, které však 
představují oplocený objekt menších rozměrů se zpevněným povrchem uvnitř, nad který vystupuje potrubí s drobnými regulačními 
prvky do výšky několika málo metrů. Objekty trasových uzávěrů však budou umisťovány mimo PUPFL a prostory s přítomností 
krajinné zeleně. Jedná se tedy o stavbu a objekty, jejichž vizuální působení se bude či může projevovat pouze v zóně blízkých 
pohledů. Ovlivnění či působení stavby plynovodu jako celku v dálkových pohledech je prakticky vyloučeno, stejně tak jako pohledové 
ovlivnění v základních krajinářských celcích či ovlivnění horizontů. Vedle plochého či jen málo zvlněného terénu Českobudějovické 
pánve trasa s ohledem na optimální terén a minimalizaci dopadů na území, v členitějších oblastech podhůří Šumavy využívá prostor 
Lhenické brázdy a Chvalšinské kotliny, tedy pohledově zřetelně vymezené prostory s vyšší prostupností. 

Potenciální možnost ovlivnění stávajícího krajinného rázu 
Z vyhodnocení dotčených oblastí krajinného rázu vyplývá, že realizací výstavby plynovodu může dojít ke slabému zásahu11, a to 
pouze však u některých identifikovaných znaků krajinného rázu. V rámci přírodních charakteristik nelze vyloučit vliv na významné 
krajinné prvky (VKP) lesy a novy vodních toků. U ostatních kategorií, tj. kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu, 
estetických hodnot, prostorových vztahů a harmonického měřítka krajiny, nebylo potenciální narušení typických znaků krajinného 
rázu zjištěno. 

Vliv záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 
Z hlediska vlivu na tzv. zákonná kritéria ochrany krajinného rázu, která vychází z §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, kde se uvádí, že "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování 
staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině". 

Pro vyhodnocení významnosti vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz a únosnosti takového zásahu bylo posouzeno, zdali je 
stavba navržena s ohledem na výše citovaná zákonná kritéria. Míra předpokládaného vlivu navrhovaného záměru: žádný zásah - 0, 
slabý zásah - X, středně silný zásah - XX, silný zásah - XXX, velmi silný (stírající) zásah - XXXX. 

Tab.: Vliv záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 

zákonná kritéria dle §12 vliv navrhovaného záměru míra vlivu 
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky Kácení dřevin v rámci kontaktu s lesními porosty a průchod nivami toků 

s břehovými porosty 
X 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky - 0 
Vliv na ZCHÚ - 0 
Vliv na VKP VKP les, VKP niva - kontakt s lesními remízky, průchod prostorem niv toků  X 
Vliv na kulturní dominanty - 0 
Vliv na estetické hodnoty Působení stavby (trasové uzávěry) v blízkých pohledech  0 - X 
Vliv na harmonické měřítko a vztahy v krajině Částečné narušení funkčně prostorového uspořádání 

(vytvoření průseku a jeho údržba bez dřevinné vegetace) 
0 - X 

                                                             
11 Míra předpokládaného vlivu navrhovaného záměru byla hodnocena podle následující stupnice únosnosti: 
   žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, velmi silný (stírající) zásah. 
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D.I.8.2. Míra zásahu stavby do krajinného rázu 

Z hlediska blízkých krajinných prostorů bude realizace plynovodu představovat pouze slabý zásah do stávajícího uspořádání 
a využívání v dotčeném území a jeho bezprostředním okolí. Tento vliv je omezen pouze na úzký pás v rozsahu ochranného pásma 
plynovodu, kde dojde k vykácení a odstranění dřevinných porostů (lesní, doprovodné břehové apod.), kde bude trvale udržován 
průsek v šířce ochranného pásma s vyloučením trvalé dřevinné zeleně. Jedinými, přímo vizuálně vnímatelnými objekty plynovodu 
tak budou trasové uzávěry. Ty však představují drobnější objekty s lokálním pohledovým působením, jehož míru lze dále omezit 
(návrh opatření je uveden v kapitole D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ 
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (strana 155 této dokumentace). 

Z hlediska širšího krajinného rámce plynovod nebude představovat významný zásah do nejvýznačnějších znaků současného 
krajinného rázu a základních kompozičních vztahů a hodnot. Esteticky hodnotné průhledy krajinným prostorem nebudou stavbou 
narušeny. Působení stavby v širším krajinném měřítku bude prakticky nulové, v dálkových pohledech nebude stavba plynovodu 
(včetně objektů trasových uzávěrů) prakticky vůbec pohledově vnímatelná. Vnímání liniové stavby se tak bude projevovat pouze 
v prostorech průchodů plynovodu lesními celky a v rámci křížení s břehovými porosty podél vodních toků to, kde bude vytvořen 
průsek. Trasa plynovodu je však navržena tak, že se významnějším kontaktům s lesními celky prakticky vyhýbá a omezuje se jen na 
okrajové zásahy do drobnějších remízků či na průchody liniovými břehovými porosty podél vodních toků. 

Z hlediska krajinného měřítka stavba plynovodu toto nenarušuje. Jde o liniovou stavbu vedenou pod povrchem s absencí vertikality, 
která nenaruší krajinné scenerie a horizonty. V měřítku rozsáhlých krajinných prostorů je vizuální vnímání stavby nepostižitelné. 

Z hlediska harmonických vztahů v krajině nebude plynovod představovat významný zásah do stávajícího harmonického souladu 
činností v krajině. Je předpokládána možnost pouze lokálního narušení prostorově funkčního uspořádání dané nutností údržby pásu 
bez dřevinné vegetace v rámci kontaktu s lesními celky a břehovými porosty podél vodních toků.  

Přestože se hodnocený záměr prakticky zcela vyhýbá sídlům, prochází na mnoha místech krajinnými prostory, jež jsou vizuálně 
kontaminovány liniovými stavbami elektrovodů (vedle vedení velmi vysokého napětí zejména vedeními vysokého napětí 22 kV), na 
dvou místech míjí i areály fotovoltaických elektráren. V okolí Záboří pak hodnoceným územím prochází i větve stávající sítě 
plynovodů. 

Souhrnně lze tedy konstatovat, že celkové ovlivnění stávajícího krajinného rázu je možno hodnotit jako málo významné. 

D.I.8.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

V průběhu výstavby nedochází k jiným/dalším vlivům predikovaným pro provoz plynovodu. Vlivy na krajinu mohou být v průběhu 
zemních prací vizuálně zesíleny existencí pracovního pruhu nebo pohybem mechanizace v krajině. Jedná se však pro lidské 
vnímání o časově omezenou a akceptovatelnou míru narušení, srovnatelnou s intenzivní zemědělskou činností nebo výstavbou 
inženýrských sítí. 

D.I.8.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Vlivy v ukončení provozu lze srovnat stávajícím stavem. 

   D.I.9.    Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

D.I.9.1. Vlivy na hmotný majetek 

Trasa VTL plynovodu je vedena mimo dosah občanské i jiné zástavby. Hmotný majetek nebude dotčen. 

D.I.9.2. Vlivy na architektonické a historické památky 

V místě projektovaného plynovodu se nenachází žádné kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
ve znění pozdějších předpisů a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Nemovité architektonické či 
historické památky nebudou záměrem ovlivněny. 

V případě, že se v trase stavby nachází jiná neevidovaná (resp. nezjištěná) drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je budoucí 
stavebník povinen ji dostatečně zajistit před poškozením. Nebude-li to možné, pak bude jiný postup předem konzultován se 
zástupcem památkové péče. 
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D.I.9.3. Vlivy na archeologické památky 

Možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací při výstavbě záměru je vysoce pravděpodobná. Stavebník je povinen 
předem oznámit záměr provádění výkopových prací oprávněnému pracovišti (Archeologickému ústavu Akademie věd) a v případě 
archeologického nálezu postupovat podle §176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. V případě, kdy budou skrývkou, výkopem 
nebo jiným zásahem do terénu, dotčeny archeologické struktury, bude nutno, ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, zajistit záchranný archeologický výzkum. 

V dalšího stupně projektové přípravy je doporučeno vyznačit všechna stávající i potenciální místa archeologického nálezu (UAN I 
a UAN II) do projektové dokumentace a v časový harmonogram prací přizpůsobit nárokům prováděného průzkumu. 

D.I.9.4. Vlivy v období přípravy a provádění 

Žádné další vlivy v období přípravy a provádění vyjma výše uvedených nejsou předpokládány. 

D.I.9.5. Vlivy v období ukončení provozu 

Vliv v období ukončení provozu je vyloučen. 

   D.I.10.    Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu 

D.I.10.1. Vlivy na dopravní infrastrukturu 

Za provozu plynovodu jsou dopravní nároky velmi nízké, prakticky nulové. Pojezd několika lehkých vozidel měsíčně (kontroly apod.) 
neovlivní komunikační síť ani kvantitativně (intenzitu dopravy), ani kvalitativně (stavebně-technický stav komunikační sítě). 

D.I.10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu 

Jiné vlivy na infrastrukturu nejsou očekávány. Sítě dotčené záměrem, budou uvedeny do původního stavu (resp. stavu 
vyžadovaného jejich správci), nedochází tedy ani k rozvoji, ani k omezení technické infrastruktury území. 

D.I.10.3. Vlivy v období přípravy a provádění 

Doprava v průběhu výstavby záměru v intenzitě špičkově několika málo desítek těžkých nákladních, lehkých nákladních nebo 
osobních automobilů denně se na hlavní komunikační síti (s pozaďovou intenzitou několika tisíc až desítek tisíc vozidel denně) 
prakticky neprojeví. Na vedlejších komunikacích (s pozaďovou intenzitou stovek až jednotek tisíc vozidel denně, případně i méně), 
bude provoz stavební dopravy patrnější, ani zde však nepřekročí akceptovatelnou míru. Půjde o vliv dočasný. 
Těžká technika může případně ovlivnit stavebně-technický stav některých komunikací. V takovýchto případech by bylo nutno uvést 
komunikaci po ukončení výstavby do původního stavu (tato skutečnost je věcí silničního správního orgánu, je řešena mimo proces 
EIA). Totéž se týká i případného znečištění komunikací zeminou vynášenou na komunikace vozidly stavební dopravy. Je zákonnou 
povinností zajistit očistu vozidel resp. znečištěné vozovky. 

Plynovod kříží řadu komunikací. Pro křížení významných silničních a železničních koridorů budou využity protlaky, provoz nebude 
omezen. Pouze méně významné komunikace mohou být překopány, což způsobí dočasné omezení provozu. Případné omezení 
provozu bude řešeno s vlastníky (resp. správci) dotčených komunikací a organizačně vyřešeno tak, aby nedošlo k přerušení 
dopravní obsluhy území. 

Totéž se týká i dalších sítí technické infrastruktury. V průběhu výstavby bude zachováno zásobování měst, obcí a podnikatelských 
aktivit elektrickou energií a dalšími médii (plyn, voda). 

D.I.10.4. Vlivy v období ukončení provozu 

Lze odhadnout, že vlivy v období ukončení provozu nepřekročí výše uvedené vlivy období přípravy a provádění. 
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   D.I.11.    Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

   D.II.   
 

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

Očekávané vlivy záměru jsou z celkového pohledu velmi nízké. Plynovod je (až na výjimky v prostoru trasových uzávěrů) skryt pod 
terénem, na kterém je obnovena původní kultura. Nevystupují z něj do životního prostředí žádné škodliviny, které by mohly ovlivnit 
kvalitu okolního prostředí. Po realizaci záměru (který vyžaduje zásah do území v důsledku stavebních prací) a následné rekultivaci 
pracovního pruhu bude tedy stav dotčeného území prakticky odpovídat stávajícímu stavu. Provozní vlivy tedy spočívají zejména 
v legislativních omezeních, vyplývajících z podmínek energetického zákona pro ochranné a bezpečnostní pásmo záměru 
(podrobněji viz kapitola B.I.6.3. Ochranná a bezpečnostní pásma, strana 27 této dokumentace). 

Významnější vlivy lze očekávat v průběhu výstavby. V tomto období dojde k dotčení území, a to jak v pracovním pruhu, tak jeho 
kontaktním území. Trasa záměru respektuje legislativní i věcná omezení v území (vyhýbá se v maximální možné míře lokalitám 
s významnější ekologickou hodnotou) a jsou stanovena opatření pro omezení vlivů. Půjde tak o vliv dočasný, poměrně krátkodobý 
a málo významný. 

Záměr je součástí (úsekem) VTL plynovodu, propojujícího plynárenskou soustavu České republiky a Republiky Rakousko. Nachází 
se výhradně na území České republiky a je ukončen na státní hranici. Rakouský úsek plynovodu bude budován rakouským 
partnerem, který též zajistí vyhodnocení vlivů na životní prostředí na rakouské straně. Vzhledem k umístění záměru výhradně na 
území České republiky a jeho ukončení na státní hranici nelze očekávat významné přeshraniční vlivy. V období provozu je plynovod 
skryt pod terénem a jeho vlivy na životní prostředí resp. veřejné zdraví jsou v přeshraničním měřítku nevýznamné. Potenciálně lze 
diskutovat přeshraniční vlivy v období výstavby (např. vliv hluku ze stavební činnosti), které však budou velmi nízké (prostorově 
omezené na nejvýše několik desítek metrů) a krátkodobé. Příhraniční prostor je na rakouské straně hranice charakterem obdobný 
české straně a nenachází se zde žádná obytná zástavba, k fyzickému dotčení rakouské strany při výstavbě nedochází. Významný 
nepříznivý vliv přesahující státní hranice lze z těchto důvodů vyloučit. 

 

   D.III.   
 

CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK 
PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Plynovodem bude dopravován topný plyn, tedy hořlavina, která tvoří se vzduchem výbušnou směs. Plynovod je hermeticky uzavřen 
proti vniknutí vzduchu a je pevnostně dimenzován na provozní tlak 10 MPa. Při standardním provozu je riziko vzniku havárie 
plynovodu nevýznamné. 

Bezpečnostní problematika je řešena technickými pravidly TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských 
zařízení. Tato technická pravidla jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45 020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla pro praxi podle 
3.5 ČSN EN 45 020. Jsou vytvořena na základě konsensu a přijata na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením 
dotčených orgánů a organizací. Mají charakter veřejného dokumentu, jehož schválení se oznamuje ve věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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D.III.1. Klasifikace nestandardních stavů 

Nebezpečná situace 

Jako nebezpečná je klasifikována situace, kdy při odstraňování provozních poruch, čištění plynovodu apod., dochází k řízenému 
uvolňování tlaku v plynovodu. Veškeré práce jsou prováděny odbornými pracovníky za přísných bezpečnostních předpisů. 

Porucha 

Porucha je závada nebo stav technologického zařízení, jehož oprava je zajištěna bezprostředně po jejím vzniku zaměstnanci 
provozovatele. Škoda vzniklá poškozením zařízení (klasifikovaná jako porucha) je vyšší než 20 000,- Kč a nepřesáhuje hranici 
100 000,- Kč. 

Havarijní situace a havárie plynovodu 

Havarijní situací (havárií) se rozumí nekontrolovatelný únik plynu, který může ohrozit osoby a objekty následným výbuchem nebo 
požárem. Možná škoda vzniklá poškozením zařízení či životního prostředí je vyčíslena částkou vyšší než 100 000,- Kč. V tomto 
případě může potenciálně dojít až k zapálení unikajícího plynu či výbuchu. V případě detekovaného úniku, tedy ztrátě tlaku v úseku 
plynovodu, uzavírají automatické ochrany v trasových uzávěrech přívod plynu do dotčeného úseku. Další činnosti řeší pohotovostní 
útvary provozovatele a jednotky integrovaného záchranného systému v souladu s příslušnými havarijními plány. 

D.III.2. Projektové havárie 

Zásah nepovolané osoby (úmyslný/neúmyslný) 

V době výstavby je pohyb nepovolaných pracovníků po staveništi vyloučen (je zajištěn trvalý dozor). Hořlaviny, trhaviny a jiné 
nebezpečné látky jsou evidovány a manipulují s nimi pouze osoby pověřené. Použitý trubní materiál podléhá několikastupňové 
kontrole (přejímací zkoušky, kontrola kvality izolace, tlaková zkouška před uvedením do provozu, atd.). 

V době provozu je prováděna pravidelná kontrola trasy 1x měsíčně, formou leteckých inspekcí. Provádění zemních prací 
v ochranném pásmu plynovodu (4 m na každou stranu od osy potrubí) je zakázáno, popř. podléhá souhlasu provozovatele. 

Živelná pohroma (požár, povodeň) 

Pro zařízení staveniště je zpracován havarijní řád a povodňový plán. Pravděpodobnost ohrožení při výstavbě (kdy není plynovod 
v činnosti) je pouze mechanická - poškození trubek, narušení stability výkopu, zasypání výkopu atd. 

Vnější události - požár většího rozsahu (např. požár lesního porostu) resp. povodeň v době výstavby může způsobit pouze 
poškození staveniště a/nebo stavebního materiálu. V úsecích vedených přes pozemky určených k plnění funkce lesa není dovolena 
výstavba pomocných staveb, zřizování zařízení staveniště, parkování motorových vozidel, atp. 

Porušení technologické kázně 

Za omezení rizik vzniku havárií v průběhu výstavby zodpovídá zhotovitel stavby. Opatření při práci s otevřeným ohněm, opatření pro 
případ úniku ropných a jiných chemických látek je součástí havarijního plánu, který je zhotovitelem zpracován spolu s požárním 
zabezpečením staveniště. 

Znečištění podzemních a povrchových vod je předcházeno dobrým technickým stavem mechanismů, zajišťované preventivními 
kontrolami. Stroje jsou ponechány pouze v pracovním pruhu, a to pouze po dobu jejich činnosti. V pracovním pruhu nesmí být 
skladovány ropné produkty a jiné látky nebezpečné vodám. 

Při pracích, kde se používá otevřeného ohně nebo se provádí operace požárně nebezpečné, jsou předepsány následující zásady: 

• je vyklizen pracovní pruh od hořlavin 
• práce s otevřeným ohněm provádějí pouze vyškolení pracovníci, 
• je vypracován technologický postup prací v souladu s platnými požárními a bezpečnostními předpisy, 
• pracovní skupina je vybavena vhodnými hasícími prostředky, 
• je zajištěn trvalý dozor při požárně nebezpečných situacích, 
• opatření jsou operativně upřesňována podle povětrnostních podmínek, 
• je udržováno spojení (telefony, vysílačky) pro případ potřeby přivolání hasičské jednotky. 
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Veškeré svářečské práce na potrubí budou vykonávat svářeči, kteří mají kvalifikaci, která musí odpovídat požadavkům na použitou 
metodu a technologii svařování dle ČSN EN 287-1. Postup svařování bude ověřen. O provedených zkouškách bude vystaven 
protokol o schválení postupu svařování ČSN EN ISO 15614-1. 

Porušení technologické a pracovní kázně je předcházeno školením personálu, dodržováním a pravidelnou kontrolou technologických 
postupů při výstavbě, vypracováním přehledu opatření v případě havárií, včetně osob zodpovědných a pravidelné kontroly funkčnosti 
všech zařízení. 

Defekt materiálu 

V projektové dokumentaci je navržena a při výrobě, stavebně montážních pracích a pro uvádění do provozu jsou realizována 
technická opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti plynovodu. Plynovody jsou navrhovány a stavěny z nejkvalitnějších materiálů, 
které jsou na evropském trhu dostupné. 
Nejvýznamnější jsou: 

• přejímací podmínky a zkoušky pro výrobu a přejímku potrubí u výrobce, 
• volba kvalitní izolace potrubí proti korozi, ověřena elektrojiskrovou zkouškou, 
• soulad se všemi technickými předpisy a normami, 
• pravidelné kontroly technického stavu plynovodu. 

Výstavba nového plynovodu je ukončena provedením stresstestu, který zaručuje dosažení maximálně možné bezpečnosti provozu 
a životnosti potrubí z úrovně současných znalostí. Při provozu plynovodu je periodicky kontrolován stav potrubí tzv. inspekčními 
ježky. Zjištěná zeslabení či porušení stěn potrubí jsou neprodleně opravena. 

Práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení 

Podzemní vedení křížící trasu projektovaného plynovodu i podzemní vedení probíhající v blízkosti výkopových prací budou před 
zahájením zemních prací přesně vytýčeny přímo v terénu. O vytýčení požádá vybraný zhotovitel příslušnou organizaci 
(provozovatele, vlastníka), která též stanoví způsob ochrany svého vedení proti poškození. Výkopové práce v ochranných pásmech 
podzemních vedení budou prováděny ručně. 

V ochranných pásmech nadzemních vedení není povoleno používání strojů, výkopové práce jsou prováděny ručně. Je možno 
dohodnout s provozovatelem vypínání nadzemních vedení, pak je povoleno použití strojů (za předpokladu, že nedojde k poškození 
vedení). Podmínky průjezdu ochranným pásmem a možnost podjezdu mechanismů pod vedením je nutno projednat s příslušným 
rozvodným závodem. Odpovědnost nese zhotovitel stavby. 

   D.IV.   
 

CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v dodržení všech 
zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, tedy všech 
obecně závazných předpisů. 

Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí bude dále řada zdůvodněných opatření, zaměřených na ochranu 
jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření se stanou součástí podmínek navazujících správních řízení 
a budou při přípravě, výstavbě i provozu záměru provedena. 

V rámci zpracování této dokumentace jsou navržena níže uvedená opatření, zahrnující zejména ta územně plánovací, technická, 
minimalizační, kompenzační případně jiná opatření, která bezprostředně nevyplývají z příslušných obecně závazných předpisů. 
Pozornost je věnována zejména opatřením, která se týkají konkrétní posuzované stavby a konkrétního stavu životního prostředí v 
dotčeném území v jeho citlivých složkách. 

Opatření jsou rozdělena podle jednotlivých řešených okruhů, některá opatření však mohou věcně spadat do více okruhů - tyto 
případy nejsou zvlášť vyznačeny. 
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Obyvatelstvo 
• Zařízení staveniště situovat mimo kontakt s obytnými a/nebo rekreačními objekty. 
• Stavební a konstrukční práce v blízkosti obytných a rekreačních objektů, včetně související dopravy, neprovádět v nočních 

hodinách a mimopracovních dnech. 

Ovzduší a klima 
• V průběhu výstavby přijmout opatření k zamezení prašných emisí a vynášení materiálu ze staveniště (očista vozidel, zakrývání 

dopravovaných sypkých substrátů, očista komunikací, omezení doby volného skladování sypkých materiálů, skrápění povrchů 
v klimaticky nepříznivých obdobích resp. další). Tato opatření požadovat po dodavateli stavebních a konstrukčních prací 
a v průběhu výstavby kontrolovat. 

• Při opravě/ukončení provozu plynovodu bude technologicky minimalizováno množství vypouštěného plynu do ovzduší. Při 
opravě potrubí přednostně využívat metodu navrtávky za sníženého tlaku (např. technologie T.D.W.). Pokud nebude možno 
tento postup použít, pak je nezbytné využít takové zařízení, které umožní přečerpat veškerý zbytkový plyn z potrubí. 

Hluková situace ev. další fyzikální a biologické charakteristiky 
• V noční době (mezi 21:00 až 7:00) vyloučit stavební a konstrukční činnost včetně stavební dopravy. 

Povrchová a podzemní voda 
• Pro období výstavby vypracovat havarijní plán pro plánované použití a přepravu techniky, provádění zemních a stavebních 

prací, s detailním řešením provádění stavby v dotčených pásmech hygienické ochrany. 
• Pro místa křížení vodních toků a jejich záplavových území zpracovat povodňový plán.  
• Zařízení staveniště neumísťovat v blízkosti vodních toků resp. vodních nádrží a/nebo vodních zdrojů; neprovádět zde ani 

dočasné nebo údržbu mechanismů, neskladovat zde závadné látky a/nebo lehce odplavitelný materiál. 
• V období výstavby věnovat pozornost nakládání se znečišťujícími látkami, a to jak v prostoru zařízení staveniště, tak i přímo 

v prostoru výstavby; průběžně provádět preventivní kontrolu mechanizmů proti úniku ropných látek; opravy mechanizmů, jejich 
čištění a jiné manipulace s ropnými látkami provádět pouze na plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených; 
staveniště vybavit prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek. 

• Technická řešení křížení vodních toků projednat se správci jednotlivých vodních toků a melioračních zařízení, jímž jsou Povodí 
Vltavy, státní podnik, Státní pozemkový úřad a Lesy České republiky, s.p. Obnovit funkce stavbou narušených melioračních 
systémů, případně po dohodě se správci/majiteli zajistit odpovídající kompenzaci. 

• Přebytečnou zeminu nedeponovat v záplavových zónách, zabezpečit řádné uložení zeminy tak, aby v případě potřeby nebránila 
odtoku povrchových vod. 

Souhrn podmínek pro provádění prací v ochranných pásmech vodních zdrojů: 
• Detailní postup a harmonogram stavby záměru, včetně havarijního plánu (pro plánované použití přepravní techniky a zemních 

strojů) projednat a odsouhlasit s provozovateli vodních zdrojů. 
• Pro vlastní zemní a stavební práce používat pouze stroje, zařízení a nástroje v bezvadném technickém stavu.  
• Parkování, údržbu přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot provádět pouze vně ochranných 

pásem vodních zdrojů. 
• V ochranném pásmu vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I zabránit vhodným technickým opatřením (například zemními 

hrázkami) přímému splachu z výkopu plynovodu do vodní nádrže Lipno I. 
• V ploše ochranného pásma II. stupně vnějšího vodárenského odběru z nádrže Lipno (s ohledem na jeho velikost) vybudovat tři 

zabezpečené přechodné plochy, a to v prostoru obce Plánička a na obou březích vodní nádrže Lipno (mimo inundační území) se 
zpevněným povrchem pro parkování, údržbu přepravní techniky a zemních strojů a případné čerpání pohonných hmot v trase 
záměru v průběhu stavby. Tyto plochy vybavit systémem monitorovacích vrtů (minimálně 1 ks u každého objektu) pro sledování 
kvality podzemní vody v území. 

• Před zahájením zemních prací a nejméně ve dvou termínech po jejich ukončení (cca po 1 týdnu a po 2 měsících) provést 
ověření kvality, a to v měsíčních intervalech, na stanovení obsahů uhlovodíků C10-C40 z následujících vrtů, studní povrchových 
toků (monitoring bude zabezpečen vybraným zhotovitelem stavby): 

- studny prameniště VZ Lhenice - Fruta (5 ks) a povrchová voda na dvou profilech (nad a pod stavbou), 
- vrty HV-5 a HV-7 nacházející se v blízkosti trasy (VZ Bližná - kras), 
- vrty u zpevněných ploch umístěných v ochranném pásmu vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno I, 
- vrty I-3 a I-4 u skládky Plánička a vrtaná studna DV-2 v Dolní Vltavici. 
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Půda 
• Nadzemní objekty (trasové uzávěry) umístit na plochy méně produkčních půd. 
• Skrývky humusového horizontu (ornice) a níže uložených zúrodnění schopných vrstev (podorničí) uložit na samostatných 

deponiích, při provádění pak zajistit, aby nedošlo ve větším množství k přibírání níže uloženého horizontu (hlušiny). 
• V místech křížení s komunikacemi a železnicemi nemíchat se skrývaným materiálem materiál příkopů, popř. krajnic a náspů, 

nacházející se v bezprostřední blízkosti komunikace. 
• Deponie zabezpečit proti nadměrné erozi, materiál deponovaný déle než 1 rok zatravnit. 
• Zabránit kontaminaci zeminy při skrývání, manipulaci a ukládání na deponie. 
• Skrývku v prostoru výskytu kvalitních půd (I. a II. třída ochrany) provádět ideálně pod dozorem odborného pedologa. 
• Při následné rekultivaci dodržet základní sled uložení skrývaných horizontů a návaznost na sousední pozemky. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 
• Zásah do chráněných ložiskových území a dobývacích prostorů surovin projednat s příslušným Obvodním báňským úřadem 

a/nebo majitelem či provozovatelem. 
• Provést podrobnou inventarizaci potenciálně dotčených poddolovaných území. 

Fauna, flóra a ekosystémy 
• Pod dobu realizace stavby zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou za účelem kontroly předepsaných zmírňujících 

opatření, rozsahu pracovního pruhu, termínových a časových omezení, následné rekultivace pracovního pruhu i provedení 
náhradní výsadby. 

• Zúžit pracovní pruh na minimální šířku (< 30 m) v místě přechodů přes všechny liniové prvky zeleně (včetně potočních olšin, 
křovin a remízů), přes lesní porosty a přes hodnotné nelesní biotopy v segmentech vegetačního screeningu: 12, 33, 35, 94, 95, 
96, 174, 177, 212, 240, 292, 326. 

• Omezit kácení mimolesní zeleně na technologické mnimum. Zpracovat pasport dotčených dřevin (dendrologický průzkum), kde 
bude uveden soupis dřeviny ke kácení včetně všech požadovaných parametrů (druh, obvod/plocha, odůvodnění). 

• Kácení dřevin striktně provádět mimo vegetační období (termín je v řádu dnů možno upravit podle běhu konkrétní vegetační 
sezóny po konzultaci s biologickým dozorem). Pouze na lokalitě Z24 zajistit kácení již v období od VIII. měsíce do IX. měsíce 
z důvodu ochrany plšíka lískového. 

• Zúžit pracovní pruh na minimální šířku (< 30 m) v km 35,5 - 35,7; 43,95 - 44,15), dále na kontaktu s chráněnými území PR 
Dobročkovské hadce, PP Svatý Kříž; v těchto úsecích skrývku ornice deponovat na stranu odvrácenou od chráněného území. 

• V úsecích km 35,5 - 35,7; 43,95 - 44,15; 47,60 - 47,65; 50,70 - 50,80 (podél segmentů 155, 193, 203, 226) z důvodu ochrany 
velmi hodnotných biotopů, druhů a chráněných území vyznačit hranici pracovního pruhu tak, aby ani náhodně nemohlo dojít 
k pohybům techniky a personálu do chráněného území (povinnost stavebníka). Účinnost značení by měla být kontrolována 
biologickým dozorem. 

• Zajistit druhům hnízdícím na zemi (např. bramborníček hnědý, skřivan polní, skřivan lesní, chřástal polní, křepelka obecná, čejka 
obecná) zákonnou ochranu ptáků dle §5a zákona 114/92 Sb., a to provedením dodatečného ornitologického průzkumu trasy, 
který bude zaměřen na vyhledání hnízdišť přímo v pracovním pruhu po jeho vytyčení v terénu. V úsecích, kde nebudou hnízdiště 
tímto průzkumem zjištěna, bude možné práce po předložení průzkumu příslušným orgánům ochrany přírody zahájit. 

• Provést úplnou rekultivaci pracovního pruhu dočasně shrnutou ornicí, vyjma průseku v lesních porostech v ochranném pásmu 
plynovodu na pravém břehu Lipna (km 74,0 - 75,6) - zde je naopak žádoucí alespoň v ochranném pásmu ponechat obnažený 
substrát.  

• V rámci rekultivace realizovat náhradní výsadbu za pokácenou nelesní zeleň, prioritně osázet pracovní pruh v místě narušených 
prvků nelesní liniové zeleně; při výsadbě použít autochtonní dřeviny, v ochranném pásmu využít mělce kořenující druhy (např. 
líska obecná, růže šípková, hlohy, na mokřadních stanovištích vrba červenice, vrba košíkářská a vrba popelavá); vhodnou 
rekultivací/po rekultivaci umožnit samovolnou obnova mokřadních biotopů. 

• Z důvodů ochrany citlivých druhů (los, rys ostrovid, jeřábek lesní, tetřívek obecný) před nadměrným rušením omezit (stavební 
uzávěrou) veškeré stavební aktivity v úsecích vedoucích přes Bliženský les (tj. km 66,5 - 67,7) a na pravém břehu Lipna (tj. km 
72,9 - 75,6) v období od III. měsíce - do 15. dne VII. měsíce, včetně časového vymezení pro denní dobu prací (nejdříve od 8.00 
hod do nejpozději e 20.00 hod) v ostatních měsících; veškeré práce na pravém břehu Lipna (vyjma kácení - to musí být 
provedeno s předstihem - a vyjma pokládky potrubí na dno Lipna) zahájit a ukončit během jednoho kalendářního roku. 

• Z důvodu ochrany netopýrů zimujících v podzemních prostorách v blízkosti trasy plynovodu před rušením omezit (stavební 
uzávěrou) veškeré stavební aktivity v km 63,1 - 63,55 v období od XI. měsíce do III. měsíce. 
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• Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality PP Velké bahno. Během celé výstavby zajistit na vhodném místě 
v rašeliništi v pravidelných intervalech monitorována hladiny spodní vody (maximálně 5 sond). 

• Stavbou nesmí být trvale narušen vodní režim lokality PP Rašeliniště Kyselov. Během celé výstavby musí být na vhodném místě 
v rašeliništi v pravidelných intervalech monitorována hladiny spodní vody (maximálně 3 sondy).  

• Do vodních toků a mokřadů v nivách mimo místa překopů nevjíždět mechanizací. Překopy je nutné provádět kontinuálně 
a rychle (v řádu dnů) tak, aby zásah do koryta toku trval co nejmenší dobu. V místě překopu vodního toku je nutné zúžit pracovní 
pruh na technologické minimum, překopy nelze využívat jako trasy pro dopravu materiálu. Je nutné zabránit nadměrnému 
zakalování vodních toků vhodnou technologií provádění překopu, zejména je nutné práce neprovádět v extrémně deštivém 
počasí, ani za zvýšeného stavu vody a/nebo naopak, za minimálního stavu vody, kdy hrozí kyslíkový deficit v tocích. Po dobu 
provádění překopu je nezbytné převést vody přes stavební rýhu dočasným zatrubněním. Při čerpání vod ze stavební rýhy a jam 
nesmí docházet k zakalování toků. 

• Pro překonání vodních toků s výskytem zvláště chráněných druhů vodních živočichů - Bezdrevský potok II, Vadkovský potok, 
Křemžský/Dobročkovský potok, Chvalšinský potok je nutné zvolit obzvláště šetrnou technologii, která bude zvolena pro každou 
lokalitu ad hoc v rámci správního řízení o výjimce ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů. Postup prací bude ve všech 
případech zahrnovat: 

- záchranný transfer živočichů těsně před zahájením prací, 
- biologický dozor po celou dobu průběhu prací, 
- schválení harmonogramu pracovního postupu s ohledem na chod počasí, 
- následnou revitalizaci koryt do původního stavu.  

Bude zvážena možnost provedení protlaku plynovodu na těchto lokalitách. Bude proveden následný monitoring stavu biotopu 
vodního toku v místě překopu a pod místem překopu. 

• V dalším stupni projektové přípravy stanovit pro překonání VN Lipno technologický postup. Po jeho upřesnění bude zvážena 
potřeba záchranného transferu chráněných mlžů (velevrub tupý, škeble rybničná) případně dalších zmírňujících opatření 
v závislosti na zvolené technologii. Taková opatření mohou být předepsána ad hoc v rámci správního řízení o výjimce ze zákazů 
pro zvláště chráněné druhy živočichů. 
Pro zásahy do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin zajistit výjimky ze zákazů dle zákona 114/1992 Sb. Příslušnými orgány 
ochrany přírody jsou Krajský úřad České Budějovice, Újezdní úřad VÚ Boletice a Správu CHKO a NP Šumava. V rámci výjimky 
může být předepsán mj. záchranný transfer. V takovém případě je nutné transfer naplánovat a zajistit v dostatečném předstihu 
před zahájením prací (obvyklá je jedna vegetační sezóna předem). Rostliny je nutné nejprve v době květu (obvykle červen a 
červenec) v terénu vyznačit a následně na podzim (září, říjen) provést jejich přesazení a případně zajistit zálivku než se ujmou. 
Transfer by ve všech případech měl probíhat v místě, max. do vzdálenosti desítek metrů na totožných pozemcích. 

• Před zahájením prací v segmentu 205 (Irův rybník II) zajistit šetrné vypuštění rybníka. Vypouštění by nemělo být prováděno 
v době hnízdění vodního ptactva (riziko predace snůšek) a rozmnožování obojživelníků (od III. do VII. měsíce). Po ukončení 
prací by měly být břehy a dno rybníka v místě přechodu upraveny tak, aby zde byl zachován původní stav - tj. mělký litorál. 

• Všechny uvedené podmínky týkající se termínových omezení, výjimek ze zákazů atd. v průběhu následných správních řízení 
projednat/konzultovat s příslušnými orgány ochrany přírody. Jejich rozsah upřesněn (ideálně na základě dodatečného průzkumu 
trasy) v návaznosti na termínu realizace záměru a aktuálnímu stavu dotčeného území. 

Krajina 
• Minimalizovat (na nezbytně nutnou míru) zásahy do dřevinných porostů, lesní průseky udržovat pouze v minimální nezbytné 

šířce (podrobněji viz opatření Fauna, flóra a ekosystémy). 
• Pro začlenění objektů plynovodu (trasové uzávěry) do krajiny zpracovat projekty vegetačních úprav. K výsadbám použít 

stanovištně a regionálně odpovídající dřeviny. 

Hmotný majetek a kulturní památky 
• Ve fázi přípravy stavby oznámit záměr, v souladu s ustanovením §22, odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění, Archeologickému ústavu AV ČR Praha a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci v případě potřeby provést 
v dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

• V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu 
§ 23, odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu 
a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona). 

• Zajistit ochranu drobné soliterní architektury (např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník, milník, smírčí kámen 
apod.). Eventuální přemístění předem konzultovat s orgány památkové ochrany. 
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Dopravní a jiná infrastruktura 
• Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť komunikací a přístupových cest. 

S výjimkou dočasných pracovních pruhů, případně dočasných přístupových cest na zemědělské půdě, nebudou vytvářeny nové 
komunikace a cesty v krajině. 

• Stavební doprava bude zajištěna převážně po hlavních komunikacích v území, s omezením pojezdů centry a vedlejších 
komunikací sídelních útvarů (měst a obcí). 

• Případná dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby budou dopravně organizačně vyřešena. 

Jiná opatření 
• Odpady nebudou ponechávány na místě. Odpady budou shromažďovány dle jejich druhů, zabezpečeny před znehodnocením, 

odcizením, únikem, povětrnostními vlivy a následně odváženy a zneškodňovány odbornou firmou. U odpadů bude preferováno 
jejich znovuvyužití. S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona o obalech. 

 

   D.V.   
 

CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ 
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

Dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Dokumentace 
hodnotí všechny složky životního prostředí dle požadavků zákona. 

Zvláštní pozornost je potom věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr charakteristické. Jde zejména 
o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, oblast vlivů na flóru, faunu a ekosystémy a dále vlivy na půdy a povrchovou vodu. 

Pro oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly vypracována studie vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je zaměřeno 
především na období výstavby. Hodnocení bylo provedeno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 
veřejné zdraví. Doplněno bylo rozptylovou studií podrobně hodnotící vlivy v průběhu stavebních prací. 

V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byly vypracovány tyto studie: 
• vegetační screening, 
• botanický průzkum, 
• entomologický průzkum, 
• vertebratologický průzkum, 

Vlastní hodnocení bylo provedeno jednak obecně, jednak v režimu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Byla 
zpracována tato hodnocení: 
• biologické hodnocení podle § 67 zákona, 
• hodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona. 

Hodnocení bylo provedeno držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona a k provádění posouzení 
podle § 45i zákona. 

Zadání jednotlivých průzkumů bylo stanoveno podle požadavků stanovených v Závěrech zjišťovacího řízení, rozsah hodnocení byl 
stanoven dle doporučení autorizované osoby a zkušeností zadavatele v souvislosti s realizací liniové stavby tohoto rozsahu. 

Pro vyhodnocení vlivů na vodní zdroje byly provedeny hydrogeologické posudky, hodnotící možné ovlivnění zdrojů a stanovující 
příslušné podmínky a doporučená opatření pro vyloučení potenciálních vlivů. 

Možné vlivy na archeologické památky (hmotný majetek a kulturní památky) byly zpracovány z podkladů poskytnutých národním 
památkovým ústavem tzv. archeologického screeningu, resp. je graficky dokumentován možný střet stávajících a potenciálních 
archeologických lokalit v prostoru výstavby a jeho nejbližším okolí. 

Ostatní oblasti byly hodnoceny standardním způsobem, tj. porovnáním očekávaných vlivů záměru s legislativními předpisy, nebo 
pokud nejsou limity stanoveny, s celkovou únosností vlivů. 

Podrobnost hodnocení byla přizpůsobena i požadavkům, uplatněným některými dotčenými subjekty v průběhu zjišťovacího řízení - 
především hodnocení vlivů na biotu, dále pak byly vzneseny nároky na doplnění informací o opravách plynovodu, době ukončení 
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provozu, a to ve vztahu k únikům zbytkového plynu do ovzduší, popř. provedení hydrogeologického průzkumu v oblastech se 
zvýšenou ochranou podzemních vod nebo hodnocení souladu s rozvojovými zónami územních plánů jednotlivých dotčených 
územně samosprávných celků. 

Některé z požadavků nelze v této fázi projektové přípravy záměru v úplnosti akceptovat. Jak vyplývá z kapitoly D.VI. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE (strana 160 této dokumentace) nebyly k dispozici podklady, které umožní takto podrobné hodnocení. Záměr je 
součástí vyšší územní plánovací dokumentace i územních plánů obcí formou koridoru, aktuální stav projekční přípravy záměru však 
neumožňuje promítnout trasu do katastrálních map. Všemi požadavky jsme se přesto při zpracování dokumentace zabývali, místy 
ovšem s větší mírou obecnosti, vždy však byly záměry formulovány na základě posouzení nejnovějších dostupných dat a informací. 

   D.VI.   
 

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

V průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly 
jednoznačnou specifikaci předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Podklady pro zpracování 
dokumentace obsahují všechny nezbytné informace, v průběhu zpracování dokumentace byly provedeny všechny relevantní 
průzkumy, potřebné pro zjištění stavu území a následnou specifikaci vlivů. 
Projektové řešení záměru, které je podkladem pro zpracování dokumentace, je zpracováno na úrovni technické studie (studie 
proveditelnosti). To znamená na úrovni vymezující základní technické řešení záměru, vedení trasy plynovodu, šířku ochranného 
pásma a šířku pracovního pruhu. Detaily technického řešení (včetně umístění trasových uzávěrů) nejsou k dispozici. Studie 
proveditelnosti uvažuje s možností realizace plynovodu v dimenzích od 800 mm do 1200 mm při shodném provozním tlaku. Nejedná 
se o skutečnost, která je/bude rozhodována v procesu posouzení vlivů na životní prostředí (jako varianty záměru). Trasa záměru 
a environmentální i bezpečnostní požadavky jsou pro obě dimenze shodné. Vlivy jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí 
uvažovány v jejich potenciálním maximu. To v tomto ohledu představuje dimenze DN1200, která je proto uvažována jako referenční 
pro posouzení vlivů na životní prostředí. 

Údaje a podklady, uvedené v dokumentaci, tedy konzervativně (na straně bezpečné), umožňují vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí a jeho jednotlivé složky. 
V rámci přípravných prací pro zahájení procesu EIA byly v rámci detailní rekognoskace terénu (přírodovědeckých průzkumů 
a rešerší) navrženy dílčí úpravy trasy s cílem omezit vlivy na přírodovědně hodnotné lokality. Tyto úpravy jsou 
akceptovány oznamovatelem záměru a do posouzení vlivů na životní prostředí (oznámení, tato dokumentace) tak již vstupuje trasa 
"vyčištěná" o významnější střety. Další omezení vlivů sleduje návrh opatření k minimalizaci vlivů (uvedený v kapitole D.IV. 
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, strana 155 této dokumentace), vycházející ze zjištěných skutečností v průběhu průzkumů a hodnocení, 
provedených při zpracování této dokumentace. 

Z uvedeného vyplývá, že dokumentace pouze "nehodnotí" předem dané projektové řešení, ale také ho "ovlivňuje" s cílem 
minimalizovat negativní vlivy záměru. 
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  ČÁST E   
 

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 
Záměr není navržen ve více variantách trasy a/nebo technického řešení. 
Různá technická řešení týkající se uvažované dimenze v rozpětí DN 800 až DN 1200 nepředstavují varianty záměru, mezi kterými 
by bylo rozhodováno v rámci posouzení vlivů na životní prostředí. Environmentální i bezpečnostní požadavky na všechny uvažované 
možnosti jsou srovnatelné a vlivy jsou uvažovány v jejich potenciálním maximu. V tomto ohledu představuje dimenze DN 1200 
maximální řešení a je tedy uvažována jako referenční pro posouzení vlivů na životní prostředí. 
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  ČÁST F   
 

(ZÁVĚR) 
Dokumentace popisuje a hodnotí očekávané vlivy záměru vysokotlakého plynovodu DN800/1200 v úseku TU26/TU27 - hranice 
ČR/Rakousko na životní prostředí. 

Rozhodující vlivy záměru se projevují zejména v oblasti vlivů na biotickou složku životního prostředí, tj. v oblasti vlivů na flóru, faunu 
a ekosystémy. Pro tyto oblasti je navržena řada opatření pro minimalizaci resp. kompenzaci negativních vlivů. Tato opatření 
spočívají zejména v omezení doby výstavby a šířky pracovních pruhů při výstavbě resp. v následných opatřeních při rekultivaci 
území dotčeného výstavbou a managementu území dotčeného výstavbou. V případě realizace těchto opatření je záměr z hlediska 
vlivů na biotu přijatelný. 

V ostatních oblastech vlivů (vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy hluku a dalších fyzikálních nebo 
biologických charakteristik, vlivy na podzemní a povrchovou vodu, vlivy na půdu, vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy 
na krajinu, vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu případně jiné vlivy) jsou vlivy záměru 
celkově nízké a akceptovatelné. I v těchto oblastech jsou však navržena opatření pro celkovou minimalizaci vlivů. 
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  ČÁST G   
 

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry jednotlivých dílčích 
okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje proto doporučujeme prostudování 
příslušných kapitol dokumentace. 

Základní údaje, umístění záměru 
Zemní plyn představuje důležitý energetický a ekologický zdroj energie. Navrhovaný záměr předpokládá posílení bezpečného 
a spolehlivého zásobování střední a východní Evropy plynem jako součásti vzájemně propojené stávající plynárenské soustavy. 
Plynovod umožní napojení mezinárodních dopravních koridorů na stávající českou plynárenskou soustavu. Bude nedílnou součástí 
středoevropské plynárenské soustavy, která postupně vytváří alternativní možnosti vedení plynu, jejichž cílem je omezit závislost na 
stávajících dopravních trasách (převažuje směr východ-západ) a vyloučit exkluzivní postavení Ukrajiny jako tranzitní země pro ruský 
plyn do střední a západní Evropy. 

Záměr je umísťován do nového území, ojediněle je veden v souběhu se stávajícími produktovody (plynovody, ropovody). Trasa 
představuje při zohlednění podmínek v území relativně nejkratší spojku obou pevně stanovených koncových bodů, bez vytváření 
významnějších závleků trasy a bez prodlužování jejího vedení v krajině. 

Navržený koridor je součástí územně plánovací dokumentace. V Politice územního rozvoje ČR je záměr identifikován pod číslem P1, 
v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje pod číslem Ep10, kde respektuje vymezený koridor, avšak v úseku mezi km 48,0 - 
55,5 je trasa odkloněna od Kájova na území vojenského újezdu Boletice. Tato změna je předmětem aktualizace ZÚR, která 
v současné době probíhá. 

Záměr není řešen ve více variantách trasy/technického řešení. Územní koridor trasy plynovodu je součástí územně plánovací 
dokumentace jak regionální, tak i místní. Z těchto důvodů nejsou uvažovány jiné varianty trasování. 

Plynovod bude zhotoven z ocelových trubek, které budou uloženy pod terénem a překryty zeminou. Trubky budou přepravovány na 
trasu postupně podle potřeby a složeny podél rýhy. Spojování (sváření) bude prováděno na povrchu, potrubí bude posléze ukládáno 
do vykopané rýhy. Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provádět většinou strojně, v kritických místech je možno použít 
ručního kopání. Šíře výkopu ve dně se předpokládá cca 2 m. 

Pracovní pruh pro výstavbu plynovodu bude mít na zemědělských pozemcích šířku cca 36 m, na lesních pozemcích cca 30 m. 
V nutných (výjimečných) případech může být pracovní pruh i užší. Schéma uspořádání pracovního pruhu při uvažované maximální 
dimenzi plynovodu DN 1200 je zřejmé z následujících obrázků: 
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Plynovod kříží řadu komunikací. Pro křížení významných silničních a železničních koridorů budou využity protlaky, provoz nebude 
omezen. Pouze méně významné komunikace budou překopány, což způsobí dočasné omezení provozu. Případné omezení provozu 
bude řešeno s vlastníky (resp. správci) dotčených komunikací. 
Součástí záměru je i dostavba nových obslužných zařízení, tj. 5 trasových uzávěrů umístěných v katastrálních územích Záboří, 
Lhenice, Chvalšiny, Dolní Vltavice a Kyselov. Na trase budou v lomových bodech umístěny orientační sloupky, čichačky na 
chráničkách u komunikací a propojovací objekty katodické ochrany. Paralelně s plynovodem bude pod úrovní terénu veden dálkový 
optický kabel. 

Základní údaje o možných vlivech záměru na životní prostředí 
Záměr se vyhýbá obydleným územím. Provoz plynovodu není zdrojem negativních zdravotních vlivů a rizik. Z plynovodu nejsou 
prováděny žádné pravidelné výpusti do ovzduší, provoz plynovodu není zdrojem hluku ani dalších faktorů ovlivňujících životní 
prostředí nebo zdraví. Po dokončení výstavby plynovodu bude odpovídat stav území prakticky stávajícímu stavu. Možné vlivy na 
obyvatelstvo v období výstavby jsou dočasné, poměrně krátkodobé a celkově málo významné. 

Při provozu plynovodu nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových nebo podzemních vod.  
Vlastní trasa plynovodu vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu pro výstavbu nadzemních částí doprovodných staveb 
(trasových uzávěrů, příjezdových komunikací). Ostatní zábor ZPF bude aktuální pouze na dobu provádění prací (méně než 1 rok), 
přičemž po ukončení výstavby budou pozemky rekultivovány a vráceny k původnímu užití. Lesní pozemky budou ovlivněny 
v rozsahu ochranného pásma plynovodu. 

V území jsou evidovány zdroje nerostných surovin, jejich ochranné pásma vykazující územní střet s trasou plynovodu, je zde 
registrován výskyt starých důlních děl a poddolovaných území. 
Jedním z hlavních očekávaných vlivů plynovodu je vliv na přírodní hodnoty území. Záměr se dotýká řady prvků obecné i zvláštní 
ochrany přírody a krajiny. Z tohoto důvodu byl pro vyhodnocení vlivů na přírodu zadán biologický průzkum v tomto rozsahu: 
• biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. 
• posouzení vlivu na evropsky významné lokality a/nebo ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb. 
• botanický průzkum, 
• entomologický průzkum, 
• vertebratologický průzkum. 

Pro minimalizaci vlivů na druhy a společenstva je navržena řada podmínek a kompenzačních opatření (jejich souhrn viz. kapitola 
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ 
DOKUMENTACE (strana 160 této dokumentace) 

Vlivy na krajinu jsou vzhledem k podzemnímu charakteru záměru celkově málo významné, navenek se budou projevovat pouze 
udržované průseky lesními porosty a nadzemní objekty. V trase záměru se nenachází žádné kulturní památky ani nemovitý hmotný 
majetek (s výjimkou pozemků), nelze však vyloučit možnost archeologického nálezu. 

Dopravní nároky za provozu plynovodu jsou prakticky nulové. Doprava v průběhu výstavby bude představovat špičkově několik 
desítek (výjimečně krátkodobě i stovek) těžkých nákladních, lehkých nákladních nebo osobních automobilů denně, což nepřekračuje 
akceptovatelnou míru. 

Jiné vlivy nelze očekávat, z provozu plynovodu nevznikají ani významná rizika vzniku havárií. 

Lze shrnout, že nejvýznamnější vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí se odehrají v období výstavby plynovodu. Po ukončení 
výstavby a rekultivace a po uplynutí jistého času (na vzrůst zeleně) již nebude plynovod rušivou součástí území. 
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  ČÁST H   
 

(PŘÍLOHY) 
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem této dokumentace. 
 

Seznam příloh: 

Příloha 1   (Mapové a situační přílohy) 
   1.1 Přehledná situace záměru 
   1.2A - 1.2D Situace záměru, ekologické vztahy 

Příloha 2   (Hodnocení vlivů na obyvatelstvo) 
   2.1 Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
   2.2 Rozptylová studie 

Příloha 3   (Biologické průzkumy a hodnocení) 
   3.1 Vyhodnocení vlivů na lokality Natura 2000 
   3.2 Biologické hodnocení 
   3.3 Vegetační screening 
   3.4 Floristický průzkum 
   3.5 Entomologický průzkum 
   3.6 Vertebratologický průzkum 

Příloha 4   (Hodnocení vlivů na krajinu) 
   4.1 Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz 

Příloha 5   (Další oblasti hodnocení) 
   5.1 Hydrogeologické posouzení 

Příloha 6   (Doklady) 
   6.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů z hlediska územně plánovací dokumentace 
   6.2 Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
   6.3 Informace o poskytnutí aktuálních údajů ze státního archeologického seznamu 
   6.4 Autorizační osvědčení osob, které se podílely na zpracování dokumentace 
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