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Seznam zkratek
AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Apod.

A podobně

AV ČR

Akademie věd České republiky

Calm

zkratka anglického slova klid

CO

Oxid uhelnatý

CEVT

Centrální evidence vodních toků

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČNR

Česká národní rada

ČR

Česká republika

EHS

Evropské hospodářské společenství

Ha

Hektar

HRA

Health risk assessment – hodnocení zdravotních rizik

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

ČSN

Česká technická norma

ČSN EN

Česká technická norma evropská norma

ID

zkratka pro Identifikaci

JV

Jihovýchod

KÚ

Krajský úřad

k.ú.

Katastrální území

kV

Kilovolty, fyzikální jednotka elektrického napětí

LV

Anglická zkratka pro limitní hodnotu

m

Jednotka délky

m.n.m.

Metrů nad mořem

MSK

Medveděvova-Sponheuerova-Kárníkova stupnice

MT

Mírně teplá oblast

MZCHÚ

Maloplošná zvláště chráněná území

MŢP

Ministerstvo ţivotního prostředí

N

Nebezpečný odpad

NN

Nízké napětí

NO

Oxid dusnatý

NP

Národní parky

NPP

Národní přírodní památky

NPR

Národní přírodní rezervace
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NPÚ

Národní památkový ústav

NR

Nadregionální

NRBC

Nadregionální biocentrum

NRBK

Nadregionální biokoridor

O

Ostatní odpad

OP

Ohranné pásmo

OZKO

Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PM10

Částice s aerodynamickým průměrem menším neţ 10 µm

PP

Přírodní památky

PR

Přírodní rezervace

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBC

Regionální biocentrum

RBK

Regionální biokoridor

Resp.

Respektive

RK

Regionální koridor

Sb.

Sbírky

SV

Severovýchod

SZ

Severozápad

TR

Transformovna

ÚP

Územní plán

ÚP

Územní pracoviště

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚTP

Územně technické podklady

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VN

Vysoké napětí

VÚC

Velkého územního celku

VÚVA

Výzkumný ústav výstavby a architektury

VVN

Velmi vysoké napětí

VZCHÚ

Velkoplošná zvláště chráněná území

ZOV

Zásady organizace výstavby

ZPF

Zemědělský půdní fond

ZÚR

Zásady územního rozvoje
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Oznamovatel:
Obchodní firma

E.ON Česká republika, s.r.o.

Identifikační číslo

25733591

Sídlo (bydliště)

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Jméno, příjmení, bydliště a telefon František Klimeš
oprávněného zástupce oznamovatele
Příprava a realizace staveb VVN
F.A. Gerstnera 2151/6
CZ-370 49 České Budějovice
tel.: +420-387 86-40 31

Budoucí provozovatel:
Obchodní firma

E.ON Distribuce, a.s.

Identifikační číslo

28085400

Sídlo (bydliště)

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

„Vedení 2 × 110kV Suchdol nad Luţnicí – České Velenice“
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění zařazen:
- do kategorie II, bod 3.6 Vedení elektrické energie od 110kV, pokud nepřísluší do kategorie I.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Nové vedení 110 kV bude slouţit pro napájení společné napájecí stanice pro elektrickou trakci
(Správa ţelezniční dopravní cesty) a rozvodny 110/22 kV (E.ON) v Českých Velenicích (ve výstavbě)
z distribuční rozvodné sítě 110 kV E.ON. Tato stanice v Českých Velenicích bude napájet elektrické
trakční vedení na ţelezniční trati České Velenice – České Budějovice a v budoucnu i připravované
trakční vedení na ţelezniční trati České Velenice – Veselí nad Luţnicí a zároveň umoţní vyřešit
současnou tíţivou situaci v zásobování elektrickou energií oblasti, vymezené obcemi Suchdol nad
Luţnicí, České Velenice a Nové Hrady a to jak po stránce nedostatku výkonu, tak po stránce
spolehlivosti dodávky.
Nové elektrické vedení 110 kV bude připojeno do sítě 110 kV napojením na stávající vedení 110 kV
Lipnice – Jindřichův Hradec v místě stávajícího odbočného stoţáru č. 22 západně od zástavby města
Suchdol nad Luţnicí.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Jednoznačná lokalizace území je zřejmá z následující tabulky. V tabulce jsou dále uvedeny prosté
orientační délky vedení v jednotlivých katastrálních územích. Trasa vedení je patrna z Přílohy F-1.
Tabulka č.1

Umístění záměru Vedení 110kV

Kraj

Obec
s rozšířenou
působností

Obec

Katastrální území

Orientační délka
vedení v k. ú. [m]

Jihočeský

Třeboň

Suchdol nad
Luţnicí

Suchdol nad
Luţnicí

5100

Jihočeský

Třeboň

Suchdol nad
Luţnicí

Hrdlořezy u
Suchdola nad
Luţnicí

2140

Jihočeský

Třeboň

Dvory nad
Luţnicí

Dvory nad
Luţnicí

4110

Jihočeský

Třeboň

Nová Ves nad
Luţnicí

Nová Ves nad
Luţnicí

5570

Jihočeský

Třeboň

České Velenice

České Velenice

2110
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Obrázek č.1

Umístění záměru
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru je výstavba nového vedení 110kV v úseku Suchdol nad Luţnicí – České Velenice
v délce cca 19 km.
Kumulace s jinými záměry
- Zakabelování linky 22 kV Velenice v úseku Nová Ves – České Velenice
- Výstavba trakčního vedení na ţelezniční trati České Velenice – Veselí nad Luţnicí (výhled)
- Výstavba rozvodny 110/22kV České Velenice
Kabelizace vedení 22 kV umoţní situování vedení 110 kV v úseku mezi Novou Vsí nad Luţnicí a
Českými Velenicemi převáţně mimo lesní pozemky v trase stávajícího vedení 22 kV.
Kumulace s jinými záměry není předpokládána.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru:
 Napájení společné napájecí stanice pro elektrickou trakci (Správa ţelezniční dopravní cesty)
a rozvodny 110/22kV
 Napájení trakčního vedení na ţelezniční trati České Velenice – České Budějovice
 Napájení trakčního vedení na ţelezniční trati České Velenice – Veselí nad Luţnicí
 Posílení elektrizační soustavy v obcích Suchdol nad Luţnicí, České Velenice a Nové Hrady
 Zvýšení spolehlivosti dodávky
Důvody umístění:
Volba trasy vedení byla vybrána na základě analýzy vlivu variant navrhované stavby na estetické
hodnoty, harmonické měřítko a vztahů vyhodnocených na základě vlivů na identifikované segmenty
v krajině a specifickými hodnotami krajinného rázu (hodnoty kulturní, historické a estetické). Trasa
vedení navzdory charakteru stavby a jejím technickým parametrům nejvíce vychází vstříc ochraně
hodnot krajinného rázu a zásahu do CHKO Třeboňsko. Navrţená varianta trasy vedení je v souladu
s územně plánovací dokumentací dotčených obcí a zohledňuje zákonná kritéria krajinného rázu a je
proto hodnocena jako nejméně konfliktní zásah do krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona
114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Vyjádření Správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko viz Příloha [H-4] a [H-5].

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Popis stavby:
Připravovaná stavba vedení 2x110 kV v úseku Suchdol nad Luţnicí – České Velenice v délce cca 19
km bude připojena do sítě 110 kV napojením na stávající vedení 110 kV Lipnice – Jindřichův Hradec
v místě stávajícího odbočného stoţáru č. 22 západně od zástavby města Suchdol nad Luţnicí.
Elektrické venkovní třífázové vedení o jmenovitém napětí 110 kV je navrţeno jako dvojité vedení
klasického typu na ocelových příhradových jednodříkových stoţárech s hlavou tvaru “SOUDEK“.
Celková délka nového vedení je 19 km a celkový počet stoţárů je cca 81 kusů.
Vedení bude vybaveno dvěma systémy fázových vodičů (tj. 6 fázových vodičů) umístěnými na
konzolách symetricky vzhledem k ose dříku stoţáru. Vodiče jsou na konzolách nosných stoţárů
zavěšeny pomocí svislých izolátorových závěsů z keramických izolátorů, na konzolách kotevních
závěsů jsou vodiče zakotveny pomocí kotevních izolátorových závěsů. Minimální výška spodních
fázových vodičů nad zemí za nejnepříznivějších podmínek je větší neţ 6 m.
Stoţáry vedení jsou mříţové konstrukce z ocelových pozinkovaných úhelníků, spojovaných šrouby.
Dříky stoţárů mají čtvercový průřez. Tvar a hlavní rozměry nosných a kotevních stoţárů jsou patrné
Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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z následujícího obrázku.
Závěsná výška spodních fázových vodičů na stoţárech základní výšky je cca 14 m, celková výška
základních typů stoţárů je 27 m u nosných stoţárů, resp. 26 m u kotevních stoţárů. V případě
potřeby jsou stoţáry zvyšovány přidáváním modulů výšky 3 m ve spodní části dříků. Pro omezení
vlivu na krajinný ráz budou na tomto vedení v maximální míře pouţity stoţáry základní výšky a
v malé míře stoţáry zvýšené o 3m. Rozpětí mezi stoţáry se pohybuje většinou v rozmezí 220 aţ
290 m. Pro omezení vlivu na krajinný ráz budou na tomto vedení v CHKO Třeboňsko v maximální
míře pouţity stoţáry základní výšky a v malé míře stoţáry zvýšené o 3m. Výjimečně budou pouţity
vyšší stoţáry v místech kříţení s ţelezniční tratí nebo s vedeními 22 kV.
Vyloţení krajních vodičů od osy vedení je 3m, tzn. šířka vedení (vodorovná vzdálenost mezi krajními
fázovými vodiči) je 6m. Pouze u některých kotevních stoţárů můţe být šířka vedení maximálně o
0,5 m větší.
Základy jednodříkových stoţárů jsou monolitické hranolové základy z prostého betonu se spodní
rozšířenou základovou deskou. Obvyklá hloubka základové spáry u nosných stoţárů je cca 2m, u
kotevních 2,9m pod úrovní terénu. V horní části mají základy čtvercový průřez s šířkou cca o 30 cm
větší neţ je šířka dříku stoţáru. Dimenze spodních částí základů bude určena v dokumentaci pro
stavební řízení na základě statického výpočtu po provedení geologického průzkumu v jednotlivých
stoţárových místech. Tam, kde se to s ohledem na výsledky geologického průzkumu ukáţe
nezbytné, budou stoţáry zaloţeny na vrtaných pilotových betonových základech s ocelovou výztuţí.
Vedení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění podle pozdějších
předpisů). Ochranným pásmem vedení je prostor v bezprostřední blízkosti vedení, určený k zajištění
jeho spolehlivého provozu a k ochraně ţivota, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo nadzemního
vedení 110 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti (měřené kolmo na vedení) 12m od krajních vodičů.
Obrázek č.2

Stožár vedení typu „SOUDEK“
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Provádění stavby
Přístupové cesty
Pro přístup do trasy a ke stoţárům se budou vyuţívat v maximální míře existující komunikace. Od
existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stoţárovým místům stanoveny v projektu
přístupové cesty po pozemcích. V případě potřeby budou komunikace před stavbou zpevněny a
podle potřeby se postaví provizorní sjezdy ze stávajících komunikací. V trase vedení budou
stanoveny montáţní pruhy pro pohyb po trase a pro taţení vodičů. Přístupové cesty budou detailně
stanovené v ZOV v projektu stavby.
Stavba základů a stožárů
Výkopy základů se budou provádět strojně (bagrování), ve výjimečných případech můţe být podle
podmínek zvolená jiná technologie. Bude-li to účelné, budou pro stoţáry pouţity pilotové základy.
Pro stavbu stoţárů a základů bude v kaţdém stoţárovém místě vytýčená manipulační plocha.
Stoţáry se budou stavět po prutech, po dílech, nebo jinou vhodnou technologií podle místních
podmínek.
Tažení vodičů
Pro taţení vodičů jsou pro standardní technologii nutné montáţní pruhy v trase vedení pro rozvinutí
montáţních lan. Po rozvinutí se montáţní lana zvednou a zavěsí do kladek na stoţárech a zbytek
montáţe fázových vodičů a zemnících lan jiţ probíhá v dostatečné výšce nad terénem a překáţkami
bez dotyku se zemí.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavební činnosti:
Kolaudace díla:

04/2012
11/2012

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Výčet dotčených územně samosprávných celků je v následující tabulce.
Tabulka č.2

Kraj

Jihočeský

Dotčené územně samosprávní celky

Okres

Jindřichův
Hradec

Obec
s rozšířenou
působností

Obecní úřad

Katastrální území

Třeboň

Suchdol nad Luţnicí
Dvory nad Luţnicí
Nová Ves nad Luţnicí
České Velenice

Suchdol nad Luţnicí
Hrdlořezy u Suchdola nad Luţnicí
Dvory nad Luţnicí
Nová Ves nad Luţnicí
České Velenice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat je
v následující tabulce. Dopisem čj. OREG10195/2010/luam z 31.3.2010 stanovil KÚ Jihočeského
kraje příslušným stavebním úřadem SÚ České Velenice.
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Tabulka č.3

Navazující rozhodnutí
Správní úřad

Rozhodnutí

České Velenice

územní rozhodnutí
stavební povolení
kolaudační souhlas

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Požadavky na zábor půdy
Výstavba
Přístupové cesty
Pro přístup do trasy a ke stoţárům se budou vyuţívat v maximální míře existující komunikace. Od
existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stoţárovým místům stanoveny v projektu
přístupové cesty. V případě potřeby budou stávající komunikace před stavbou zpevněny a podle
potřeby se postaví provizorní sjezdy ze stávajících komunikací. V trase vedení budou stanoveny
montáţní pruhy pro pohyb po trase a pro taţení vodičů. Přístupové cesty budou detailně stanovené
v ZOV v projektu stavby.
Stavba základů a stožárů
Výkopy základů se budou provádět strojně (bagrování), ve výjimečných případech můţe být podle
podmínek zvolená jiná technologie. Bude-li to účelné, budou pro stoţáry pouţity pilotové základy.
Pro stavbu stoţárů a základů bude v kaţdém stoţárovém místě vytýčená manipulační plocha.
Stoţáry se budou stavět po prutech, po dílech, nebo jinou vhodnou technologií podle místních
podmínek.
Tažení vodičů
Pro taţení vodičů jsou pro standardní technologii nutné montáţní pruhy v trase vedení pro rozvinutí
montáţních lan. Po rozvinutí se montáţní lana zvednou a zavěsí do kladek na stoţárech a zbytek
montáţe fázových vodičů a zemnících lan jiţ probíhá v dostatečné výšce nad terénem a překáţkami
bez dotyku se zemí.
Bude se jednat o postupný, rozptýlený, maloplošný dočasný zábor. Protoţe výstavba vedení na
jednotlivých zemědělských pozemcích nepřesáhne dobu 1 roku, dočasné vynětí pozemků ze ZPF se
neprovádí. Trvalý zábor pozemků ZPF nebude nutný. Ve smyslu zákona č. 231/1999 Sb., v platném
znění, není nutno trvale vyjmout ze ZPF zastavěné plochy nadzemních částí základů, které
nepřesáhnou plochu 30 m2. Trasa vedení prochází přes lesní pozemky, pozemky určené k plnění
funkcí lesa (PUPFL), které budou záměrem dotčeny. Výměra PUPFL v ochranném pásmu vedení
v k.ú. Dvory nad Luţnicí, Nová Ves nad Luţnicí a České Velenice je cca 7,56 ha (v k.ú. Suchdol nad
Luţnicí a Hrdlořezy u Suchdola nad Luţnicí k omezení ve vyuţívání PUPFL nedojde).
Provoz
Provoz vedení si nevyţádá nároky na zábor půdy.

B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Výstavba
Při realizaci záměru bude pouţita uţitková voda při technologickém ošetřování betonových patek při
zrání betonu. Její mnoţství a hlavně zdroje vyplynou aţ z realizační dokumentace díla, lze však
s určitostí předpokládat, ţe potřeba vody bude pokryta ze zdrojů dodavatele stavebních prací (např.
mobilní cisterny s vodou apod.), ne tedy z místa stavby.
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ENERGOTIS, s.r.o., Květen 2010

Vedení 2x110 kV Suchdol nad Lužnicí – České Velenice
13

Na staveniště bude betonová směs dováţena mobilními domíchávači v hotovém stavu z centrálních
betonářských stanic dle výběru zhotovitele, technologické vlhčení betonových základů při zrání
betonu bude zajištěno mobilními cisternami, čili nevznikne poţadavek na zřizování nových zdrojů
vody.
Vlastní stavba bude realizována prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichţ délka pobytu u
jednotlivých stoţárů se v konkrétních dnech bude pohybovat v řádu několika hodin. Dle potřeby
budou instalována mobilní chemická WC.
Provoz
Vlastní provoz vedení 110kV nevyţaduje nároky na vodu.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Specifikaci materiálů a surovin potřebných pro výstavbu vedení bude řešit realizační dokumentace.
Materiály nebo suroviny pouţívané při této výstavbě, provozu a údrţbě, nemohou negativně působit
na ţivotní prostředí a zdraví obyvatel.
Potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu nadzemního vedení bude zajištěna dovozem materiálu
(beton, ocelové profily na konstrukci stoţárů a technologie, lana, izolátory apod.).
Betonové směsi pro základy stoţárů budou na staveniště dováţeny v hotovém stavu mobilními
domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele.
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta mobilními
elektrocentrálami.
Provoz
Ve fázi provozu vedení zajišťuje distribuci elektrické energie. V rámci tohoto procesu vlastní vedení
spotřebovává pouze elektrickou energii plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy.
Záměr slouţí k distribuci elektrické energie pomocí nadzemního vedení VVN 110 kV, pro vlastní
provoz nevyţaduje ţádné surovinové ani energetické zdroje.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Při realizaci záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky do stoţárových míst
a přebytečné vytěţené zeminy k další likvidaci. Potřebné transporty budou prováděny v předem
stanovených trasách, navazujících na stávající veřejné komunikace, s maximálním vyuţitím zákonem
vymezeného ochranného pásma. S ohledem na liniový charakter stavby a nízkou intenzitu
stavebních i montáţních činností nebude touto stavbou nepříznivě ovlivněna současná běţná
intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích. Ve fázi realizace záměru můţe dojít pouze
ke krátkodobým omezením dopravní infrastruktury. Například vzhledem k tomu, ţe mezi Novou Vsí
nad Luţnicí a Českými Velenicemi budou stoţáry situovány blízko silnice II. třídy č.103, bude nutné u
silnice zřídit v blízkosti stoţárů svodidla. Pro stavbu vedení (pro provádění prací) bude také nutné
zajistit povolení k zvláštnímu uţívání silnic podle §25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích. Dále při stavbě dojde v nezbytném rozsahu k omezování provozu křiţovaných
elektrických vedení.
Provoz
V rozhodující fázi předmětného záměru, to je při provozu vedení VVN po skončení stavebních a
montáţních prací, jsou nároky na dopravní infrastrukturu prakticky nulové. Předpokládat lze pouze v
průběhu roku ojedinělé výjezdy lehkých automobilů do trasy při provádění revizí, případně při
odstraňování vzniklé poruchy či havárie. Přístup vozidel do trasy vedení při těchto činnostech bude z
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nejbliţší veřejné komunikace, a s vyuţitím práva vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti (podle
energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění) bude další pohyb v prostoru ochranného
pásma vedení VVN. Pro fázi provozu nevzniká ţádný poţadavek na změnu stávající infrastruktury.

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Emise do ovzduší
Výstavba
Pouze v období výstavby lze předpokládat emise způsobené dopravními mechanizmy a stavebními
stroji v prostoru prováděných činností. Během výstavby budou v důsledku potřebných transportů,
montáţních a stavebních činností, produkovány emise škodlivin z dopravních a montáţních
mechanizmů. Pro informaci jsou pro základní dopravní prostředky uvedeny emisní faktory v
následující tabulce:
Tabulka č.4

Emisní faktory pro dopravu

škodlivina

osobní [g.km-1]

Nákladní [g.km-1]

CO

15,4224

0,8429

CxHy

17,3949

0,3022

NOx

49,0576

0,1384

S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách, však není jejich mnoţství z hlediska vlivů na ţivotní
prostředí významné.
Provoz
Provoz nadzemního přenosového vedení elektrické energie není zdrojem ţádného znečištění
ovzduší.

B.III.2. Hluk a vibrace
Výstavba
Zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v době výstavby vedení. Jelikoţ je
trasa vedení situována v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí, doprava a činnosti
související s výstavbou vedení nebudou intenzivní a budou časově i prostorově značně rozprostřeny,
lze toto hlukové zatíţení povaţovat za vliv nevýznamný. Obdobně lze ze zmíněných důvodů
povaţovat za nevýznamný vliv vibrací, které mohou krátkodobě vznikat při budování základů stoţárů,
případně montáţi stoţárů.
Provoz
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací, i kdyţ nadzemní vedení jsou
vystavena proudění vzduchu a mohou tudíţ generovat hluk aerodynamického charakteru, jehoţ
intenzita není významná. Dále můţe za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů
korona, která vytváří také zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné a prakticky
neměřitelné, jelikoţ jejich hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí.

B.III.3. Množství a znečištění odpadních vod
Nadzemní vedení elektrické energie neprodukuje ţádné technologické ani splaškové odpadní vody a
ani v době realizace stavby nebudou produkovány koncentrované splaškové vody.
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B.III.4. Kategorizace a množství odpadů
Výstavba
V průběhu realizace díla dojde ke vzniku odpadů převáţně ve formě vytěţené zeminy, zbytků
materiálu a obalů. Ţádný z těchto odpadů však nebude z kategorie nebezpečných odpadů.
Nebezpečný odpad můţe vznikat pouze v případě poţadavku natírání stoţárů, pokud nebudou
pouţity ekologické nátěrové systémy ředitelné vodou. Pouţití nátěrových hmot při stavbě bude
omezeno jen na barevnou identifikaci potahů dvojitého vedení.
Mnoţství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich likvidace budou stanoveny
v prováděcí dokumentaci díla.
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci díla je provedena dle vyhlášky MŢP č. 381/2001 Sb.,
v platném znění, v následující tabulce.
Tabulka č.5

Kategorie odpadů

Číslo
odpadu

Název

Kategorie

15 01 02

plastové obaly (od barev)

O/N

15 01 04

kovové obaly (od barev)

O/N

17 01 01

beton

O

17 01 03

tašky a keramické výrobky (izolátory)

O

17 04 07

směsné kovy

O

17 04 05

ţelezo a ocel

O

17 05 01

vytěţená zemina

O

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

Z hlediska vlivů na ţivotní prostředí je problematika odpadů ve všech fázích záměru - výstavby,
provozu a údrţby vedení VVN, málo významná aţ nevýznamná. Veškeré odpady ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., v platném znění, o odpadech, produkované při budování základů a montáţi stoţárů,
při natahování fázových vodičů, zemnících lan a dalších nezbytných činnostech, budou odvezeny z
místa vzniku dodavatelským subjektem, který zajistí jejich evidenci a odstranění podle současné
platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního elektrického vedení není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů. Pouze v
případě odstraňování poruch nebo havárie na vedení lze předpokládat minimální výskyt zbytků
vodičů, případně vadných izolátorů, avšak v mnoţství způsobilém odvozu lehkým dopravním
prostředkem pouţívaným k těmto opravám, a následné likvidaci odpadu podle současné platné
legislativy v oblasti odpadového hospodářství.

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Rizika havárií spojená s výstavbou vedení VVN jsou minimální a při respektování základních pravidel
při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu
pohonných jednotek vozidel a mechanizmů pouţívaných na staveništi, při skladování rizikových
materiálů včetně odpadů, je lze povaţovat za nevýznamné.
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Provoz
Nadzemní vedení elektrické energie představuje v období provozu minimální míru rizika havárie.
Vlastní provoz vedení nemůţe být příčinou havárie ani při výskytu mimořádných stavů, proti kterým
je vedení dokonale jištěno a chráněno.
Pouze nepředvídatelné události, jako například extrémní klimatické podmínky, havárie letadla apod.,
mohou způsobit přetrţení vedení či demolici stoţáru. Při takovéto události by vzniklo krátkodobé
nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ve zlomcích vteřiny) pro osoby a zvěř, případně nebezpečí
vzniku poţáru, v bezprostřední blízkosti místa pádu vodiče. Časové rozpětí ohroţení je dáno
nastavenou reakční dobou ochran vedení, které zajistí automatické vypnutí vedení při odchýlení od
sledovaných provozních podmínek, ovšem ani při této události nedojde ke škodám na ţivotním
prostředí a dopad se projeví pouze na výpadcích rozvodné sítě.
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C. ÚDAJE O STAVU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávaţnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Jihočeský kraj se rozprostírá na jihu České republiky a tvoří jednu z jejích okrajových částí. Na
severu hraničí se Středočeským krajem, na západě s Plzeňským krajem, na severovýchodě s krajem
Vysočina na východě má kratičký úsek společné hranice s Jihomoravským krajem a na jihu pak
sousedí s rakouskou spolkovou zemí Horní Rakousko, na jihovýchodě s Dolním Rakouskem a na
jihozápadě s německou spolkovou zemí Bavorsko. Rozloha kraje 10 056 km² coţ představuje 12,8 %
rozlohy státu. V kraji ţije 630 063 obyvatel, z čehoţ vyplývá nejniţší hustota osídlení v zemi 62
obyvatel na km².
Suchdol nad Luţnicí - leţí na horním toku řeky Luţnice asi 14km jihovýchodně od Třeboně
v nadmořské výšce 454 m. n.m.
Dvory nad Luţnicí - se rozkládají v jihozápadní části okresu Jindřichův Hradec, při státní hranici
s Rakouskem v nadmořské výšce 463 m n. m.
Nová Ves nad Luţnicí - obec leţí na horním toku řeky Luţnice, na okraji CHKO Třeboňsko, na
státní hranici s Rakouskem.
České Velenice - pohraniční město České Velenice leţí na státní hranici České republiky
s Rakouskem asi 15 km východně od Nových Hradů v nadmořské výšce 498 m v okrese Jindřichův
Hradec. Ve městě je ţelezniční i silniční hraniční přechod.
V dotčené území se nachází ve zvláště chráněném území ve smyslu §14 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Trasa vedení prochází chráněnou krajinnou
oblastí Třeboňsko.
V dotčeném území se nenachází území systému Natura 2000.
Dotčené území nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném loţiskovém území dle
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného bohatství. Dotčené území není poddolované.
Území se nalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Třeboňská pánev.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na jeho proveditelnost.

C.II. Stručná charakteristika stavu sloţek ţivotního prostředí v dotčeném
území
Před realizací předmětného záměru v území byly sledovány především tyto sloţky ţivotního
prostředí: ovzduší, voda, půda, geofaktory ţivotního prostředí, fauna a flóra, územní systém
ekologické stability a krajinný ráz.

C.II.1. Ovzduší
C.II.1.1 Klimatické charakteristiky
Klimatické oblasti Československa (Quitt, 1971) vycházejí z klimatologických dat období let 1901 –
1950 a 1926 – 1950. Z nich byla pouţita data průměrných teplot v lednu, dubnu, červenci a říjnu (t I –
X), počtu letních (LetD), mrazových (MD) a ledových (LD) dní a počtu dní s teplotou alespoň 10°C
(HVO). Sráţkové charakteristiky zahrnují sráţkový úhrn ve vegetačním (s VO) a zimním (s VZ)
období, počet dnů se sráţkami alespoň 1 mm (s > 1 mm) a počet dnů se sněhovou pokrývkou. (sp).
Z ostatních charakteristik byly pouţity počty dnů jasných (o < 0,2) a zataţených (o > 0,8). Území
republiky bylo rozděleno na čtverce o straně 3000 m, ty pak byly digitalizovány prostřednictvím
Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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děrných štítků. Ze souboru byly vytříděny čtverce se stejnými či podobnými hodnotami všech 14-ti
klimatických charakteristik, tyto seskupeny do větších jednotek, zařazených do tří hlavních oblastí:
teplé, mírně teplé a chladné. Hranice klimatických oblastí byly vylišeny podle největšího počtu změn
mezi jednotlivými čtverci. Větší změny vylišily hlavní oblasti, menší změny potom jednotky v rámci
jednotlivých oblastí. V teplé 5 (T1 nejchladnější nejvlhčí, T5 nejteplejší nejsušší), v mírně teplé 11
(MT1 nejchladnější nejvlhčí, MT11 nejteplejší nejsušší) a chladné 7 (CH1 nejstudenější, CH7
nejteplejší) jednotek. Z toho v ČR se nacházejí 2 jednotky teplé (T2 a T4), 8 mírně teplých (MT2,
MT3, MT4, MT5, MT7, MT9, MT10 a MT11) a 3 chladné (CH4, CH6, CH7).
Obrázek č.3

Charakteristiky klimatických oblastí ČR

Posuzovaná
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oblast leţí v klimatické oblasti MT4, mírně teplý, vlhký – vrchovinný.
Klimatické charakteristiky oblasti MT 4:
Počet letních dnů:
20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více:
140 – 160
Počet mrazových dnů:
110 – 130
Počet ledových dnů:
40 - 50
Průměrná teplota v lednu:
-2 aţ -3 °C
Průměrná teplota v červenci:
16 - 17 °C
Průměrná teplota v dubnu:
6 – 7 °C
Průměrná teplota v říjnu:
6 – 7 °C
Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více:
110 – 120
Sráţkový úhrn ve vegetačním období:
350 - 450 mm
Sráţkový úhrn v zimním období:
250 - 300 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou:
60 – 80
Počet dnů zamračených:
150 – 160
Počet dnů jasných:
40 – 50
Pro charakteristiku klimatu jsou pouţity dlouhodobé průměry za období 1961 aţ 1990.
Teplotní charakteristiky
Oproti dlouhodobému průměru jsou v letech 2007-2009 u většiny měsíců vyšší průměrné měsíční
teploty. Celkový nárůst teplot se odráţí i v průměrné roční teplotě, která má rostoucí trend, jak je
zřejmé z následující tabulky.
Tabulka č.6
Období

Průměrné měsíční a roční teploty vzduchu (°C) - stanice České Budějovice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ø

2009

-3,0 -0,2

4,4 12,7 14,3 15,8 19,2 19,2 15,2

8,7

6,9

0,3

9,5

2008

2,4

2,8

4,4

9,2

15,0 18,7 18,8 18,6 12,8

9,1

4,9

1,5

9,8

2007

4,5

4,3

6,1

11,8 15,2 19,6 19,7 18,4 12,3

8,0

2,3

0,2

10,2

1961-1990

-1,8

-0,3

3,4

8,1

8,4

3,3

-0,3

8,2

13,0 16,2 17,7 17,1 13,5

Sráţkové charakteristiky
Z následující tabulky patrné, ţe roky 2007-2009 byly sráţkově nadprůměrné.
Tabulka č.7
Období

Měsíční a roční úhrny srážek (mm) - stanice České Budějovice
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ø

2009

10,2 52,1 56,0 24,3 111,0 197,8 128,2 93,2 35,4 54,3 25,5 41,5 829,5

2008

18,9 10,0 32,4 55,7 108,8 78,4 66,2 60,0 46,7 22,5 45,0 24,7 569,3

2007

45,6 13,7 39,0

1961-1990

1,9

85,3 66,6 80,5 116,2 155,4 42,3 45,1 26,9 718,5

22,6 23,4 32,0 46,5 70,1 93,0 77,8 78,8 47,5 32,0 34,7 24,5 582,8
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C.II.1.2 Znečištění ovzduší
Jihočeský kraj patří mezi regiony s poměrně čistým ovzduším. Jak ukazuje následující obrázek,
nebude za rok 2009 na území kraje vyhlášena ţádná oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO),
tj. s překračovanými imisními limity pro ochranu zdraví lidí (zdroj: ČHMÚ).
Obrázek č.4
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví, 2007

Legenda:
LV - Imisní limit dle nařízení vlády č. 597/2006Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
MT - Mez tolerance (stanovené procento resp. část LV, o které můţe být LV překročen
Vedení 110 kV neprodukuje emise znečišťující ovzduší, dle stávající legislativy nepatří (dle přílohy č.
1 NV č. 615/2006 Sb.) mezi vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší. Ve vztahu k záměru je kvalita
ovzduší v dotčeném území nepodstatná.

C.II.2. Voda
C.II.2.1 Hydrologie (povrchové vody - vodní toky)
Vodní útvary povrchových vod
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického reţimu.
Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody je
vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrţi, v
korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností.
Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku lidské činnosti podstatně
změněný charakter. Vodní útvary povrchových vod jsou rozděleny do kategorií vod tekoucích ("řeka")
a stojatých ("jezero"), případně identifikovány jako silně ovlivněné nebo umělé. Vodní útvary
povrchových vod tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky vodních toků. K jednotlivým útvarům je
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identifikováno příslušné dílčí povodí. Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o
jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu oblasti povodí ČR a
názvu mezinárodní oblasti povodí.
Dané území náleţí do mezinárodní oblasti povodí Labe.
Dané území náleţí do oblasti povodí ČR – Horní Vltava.
Obrázek č.5
Vodní toky
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Nejvýznamnější vodní tok v okolí záměru je Luţnice. Nejbliţší vzdálenost od trasy vedení je cca
600m. Trasa vedení 110kV protíná Jelení, Rybný, Hadačský potok, Borskou a Tušť.
Tabulka č.8

Vodní toky v okolí záměru
ID vodního
toku

Významnost toku

Celková délka
vodního toku

ID
povodí

Název
povodí

Jelení p.

117020000100

páteřní tok základního
hydrologického povodí

5,217 řkm

1

Labe

Rybná

117000000100

páteřní tok základního
hydrologického povodí

7,588 řkm

1

Labe

Tušť

117060000100

páteřní tok vodního útvaru

9,564 řkm

1

Labe

Borská stoka

117060035400

ostatní

7,979 řkm

1

Labe

Hadačský p.

117060059600

ostatní

3,587 řkm

1

Labe

Střední stoka

117300100100

páteřní tok základního
hydrologického povodí

8,632 řkm

1

Labe

Luţnice

116920000100

hlavní tok

157,65 řkm

1

Labe

Název

Hlavním tokem a osou celého Suchdolska je řeka Luţnice. Jméno řeky, které se poprvé objevilo v
pramenech roku 1179, se vyvinulo ze staročeského názvu pro „luţní řeku, vodu protékající luhy“. V
Rakousku se jmenuje Lainsitz. Luţnice prameni v Rakousku na úbočí Reichelbergu v nadmořské
výšce 980 m. Na našem území měří její tok 153 km a má spad 117 m. Luţnice tvoří pomyslnou osu
Táborska. Razí si cestu plochou krajinou Třeboňské pánve a od Veselí nad Luţnici, přes Soběslav a
Planou nad Luţnicí směřuje k Táboru. Mohutným obloukem se městu téměř vyhýbá a pokračuje na
jihozápad do Bechyně. V tomto úseku tvoří koryto řeky četné zákruty a boční ramena. Aţ po rybník
Roţmberk Luţnice bohatě meandruje. V této části se nacházíí přes 500 trvale zvodnělých tůní a
starých meandrů.
C.II.2.2 Hydrogeologie území (podzemní vody)
Vodní útvary podzemní vody
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí
charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického reţimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod.
Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo
kolektorech. Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou
propustností, umoţňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr.
Vodní útvary podzemních vod jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních vrstvách
(svrchní útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary bazálního křídového
kolektoru).
Hydrogeologické rajony jsou § 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a
oběhem podzemní vody.
Z regionálně hydrogeologického hlediska spadá hodnocený záměr do hydrogeologického rajonu
základní vrstvy 2140 Třeboňská pánev - jiţní část. Hranice hydrogeologického rajonu vzhledem
k záměru je zřejmá z následujícího obrázku.
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Obrázek č.6

Hydrogeologické rajóny

Dále jsou uvedeny základní charakteristiky hydrogeologického rajonu základní vrstvy 2140
Třeboňská pánev - jiţní část platné pro dotčené území:
oblast povodí:
Horní Vltava
hlavní povodí:
Labe
skupina rajonů:
Terciérní a křídové sedimenty podkrušnohorských a jihočeských pánví
geologická jednotka:
Terciérní a křídové sedimenty pánví
litologie:
pískovce a slepence
dělitelnost rajonu:
nelze dělit
hladina:
napjatá
typ propustnosti:
puklino - průlinová
transmisivita:
vysoká >1.10-3 m2/s
mineralizace:
<0,3 g/l
chemický typ:
Ca-Mg-HCO3
Hydrogeologické podmínky zájmové lokality jsou složité, ale nelze předpokládat že výstavbou
nového vedení bude narušen přirozený řežim podzemních vod. Vzhledem k charakteru stavby není
třeba hydrologii území více rozebírat.
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C.II.2.3 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky
tvoří významnou přirozenou akumulaci vod.
V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje:
- zmenšovat rozsah lesních pozemků,
- odvodňovat lesní pozemky,
- odvodňovat zemědělské pozemky,
- těţit rašelinu,
- těţit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod,
- těţit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
- ukládat radioaktivní odpady.
Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením.
Obrázek č.7
Chráněné oblasti akumulace vod

Trasa vedení protíná chráněnou oblast přirozené akumulace vod Třeboňská pánev, vyhlášenou
Nařízením vlády České socialistické republiky č. 85/1981 Sb., ze dne 24. června 1981.
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C.II.2.4 Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů slouţí dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů
podzemních nebo povrchových vod vyuţívaných nebo vyuţitelných pro zásobování pitnou vodou s
průměrným odběrem více neţ 10.000 m3 za rok a stanoví je vodoprávní úřad. Vyţadují-li to závaţné
okolnosti, můţe vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s niţší kapacitou, neţ je
uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad můţe ze závaţných důvodů své rozhodnutí o stanovení
ochranného pásma téţ změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vţdy veřejným
zájmem.
Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma:
a.
I. stupně, která slouţí k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo
odběrného zařízení,
b.
II. stupně, která slouţí k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním
úřadem tak, aby nedocházelo k ohroţení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti.
V evidenci jsou i ochranná pásma vodních zdrojů vymezená dřívější legislativou.
V evidenci jsou označena takto:
I. stupeň
PHO2b - dřívější dělení 2. ochranného pásma
II. stupeň
PHO3 - z dřívějšího dělení ochranných pásem
PHO2a - dřívější dělení 2. ochranného pásma
nerozlišený stupeň
Ochranná pásma vodních zdrojů v okolí dotčeného území jsou zobrazena na následujícím obrázku.
Obrázek č.8

Ochranná pásma vodních zdrojů
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Trasa vedení prochází ochranným pásmem vodního zdroje
Pásmo hygienické ochrany – plošné
Stupeň pásma hygienické ochrany: PHO2a Nová Ves - Calofrig
Stupeň pásma hygienické ochrany: PHO2b Nová Ves - Calofrig
C.II.2.5 Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a.
v nichţ dochází nebo v blízké budoucnosti můţe dojít v důsledku vysoké koncentrace ţivin k
neţádoucímu stavu jakosti vod,
b.
které jsou vyuţívány nebo se předpokládá jejich vyuţití jako zdroje pitné vody, v níţ
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l,
c.
u nichţ je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních
vod.
Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Podle § 10 odst. 1 nařízením vlády č. 61/2003 Sb. jsou všechny povrchové vody na území České
republiky vymezeny jako citlivé oblasti.
Dotčené území se tedy dotýká citlivých oblastí, jejich ovlivnění záměrem se nepředpokládá.

C.II.3. Geologie a Geomorfologie krajiny
C.II.3.1 Geomorfologie krajiny
Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Systém:

Hercynský

Provincie:

Česká vysočina

Subprovincie:

Česko-moravská soustava

Oblast:

Jihočeské pánve

Celky:

Třeboňská pánev

Podcelky:

Lomnická pánev

Okrsky:

Českovelenická pánev

Charakter georeliéfu je nejnápadnější, a proto pro krajinný ráz ze všech přírodních podmínek
nejdůleţitější. Podílí se na utváření rázu krajiny na regionální, okrskové i místní úrovni.
Území Třeboňska náleţí podle geomorfologického členění do provincie Česká vysočina a
Českomoravské soustavy, na kterou při jiţním okraji CHKO navazuje šumavská soustava. Většina
území potom patři do oblasti Jihočeských pánví, do celku Třeboňska pánev. V západní sedimentární
části Třeboňské pánve se projevuje převáţně plochý reliéf podcelku pánve Lomnické, ve východní
části (na pevném skalním podloţí tvořeném horninami krystalinika) se projevuje zvlněný reliéf
Kardašořečicke pahorkatiny. Třeboňská pánev má mírný sklon od jihu k severu. Od níţe poloţené
pánve Českobudějovické ji odděluje vyvýšený Líšovský práh. Nadmořská výška území se pohybuje
od 421 do 550 m n. m. Východní okraj CHKO na východ od Luţnice podél příhraniční oblasti
s Rakouskem patří v téţe provincii a soustavě jiţ k oblasti Českomoravská vrchovina (IIC), do celku
Javořická vrchovina (IIC-6).
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Posuzované území se nachází uprostřed Českovelenické pánve, která tvoří jiţní část Lomnické
pánve. Tato tektonicky podmíněná pánev v povodí Luţnice a Stropnice (na jihozápadě) na
svrchnoturonských-kampanských pískovcích a slepencích, jílovcích a prachovcích svrchnokřídového
klikovského souvrství, miocenních a pliocenních jílech, diatomitech, píscích a štěrkovitých píscích
zlivského mydlovarského a domanínského souvrství tvoří rovinný reliéf se strukturně denudačními
plošinami a plochými hřbety a odlehlíky, s pleistocenními říčními terasami Luţnice a Stropnice a
rašeliništi (blaty). Převaţuje 4. vegetační stupeň. Okrsek je z velké části zalesněný borovými a
smrkovými porosty s dubem letním, na rašeliništích borovici blatkou a typickými společenstvy s
rojovníkem bahenním a suchopýrem pochvatým. V krajině jsou časté antropogenní tvary – pískovny
a rybníky s pobřeţními mokřady, vlhké louky s rašeliništními druhy, rašeliništní společenstva,
rašeliništní louky, poříční nivy s meandrujícími toky a typickou škálou vodních, mokřadních a lučních
biotopů.
C.II.3.2 Geologie krajiny
Celkový ráz území ovlivňuje rozhodujícím způsobem jeho geologická stavba. Geologický podklad substrát - působí především svým chemismem. Značný význam mají ovšem i jeho fyzikální
vlastnosti, které určují ráz zvětrávání, ovlivňují utváření reliéfu i přípravu a přísun materiálu pro tvorbu
půd. Všechny tyto děje pak působí zpětně na vlastní substrát, coţ platí i pro organismy ţijící na jeho
povrchu.
Zatímco georeliéf ovlivňuje krajinný ráz na úrovni oblastní, okrskové i místní, výskyt hornin se
projevuje v krajinném rázu převáţně na místní úrovni, méně na okrskové a jen ojediněle na oblastní.
Petrologicko-pedologické podmínky se v krajinném rázu projevují barvou, charakterem zvětralin,
rozdílným georeliéfem a zprostředkovaně i rozdílným vyuţitím.
Jiţní Čechy náleţí do moldanubické oblasti Českého masivu proterozoického stáři. V centru
jihočeského regionu vznikly v důsledku tektonických pohybů koncem druhohor (mesozoikum –
svrchní křída – vice neţ 67 mil. let) dvě rozsáhlé sníţeniny – Třeboňská a Českobudějovická s
křídovými a tercierními sedimenty. Mocnost těchto sedimentů dosahuje v nejhlubších částech pánve
(tektonické příkopy) aţ 400 m. Podloţí Třeboňské pánve je budováno horninami moldanubika.
Tektonicky podmíněna pánev je vyplněna sedimenty staří druhohorního svrchního (křída: svrchní
turon - campan) aţ třetihorního (neogén: miocén), které vývojově patři k mělkovodním jezerně-říčním
sedimentům a vznikaly snášením rozrušených a kaolinizovaných hornin z vyvýšených okrajů do
depresi pánevního prostoru. Sedimenty tvoří různě barevné pískovce, slepence, jílovce, prachovce,
jíly a písky různé zrnitosti a různého stupně zpevnění.
Z kvartérních usazenin jsou plošně nejrozsáhlejší pleistocénní pokryvy říčních štěrků a písků (včetně
ţivcových písků) v říčních nivách Luţnice a Neţárky o mocnosti aţ 30 metrů. Zejména Luţnice má v
jiţní a centrální části CHKO zachovánu ukázkovou říční nivu s několika terasovými stupni a
dochovanou dynamikou toku. Do okolí Luţnice a Neţárky je soustředěna většina těţených loţisek
štěrkopísků (dobývací prostory Veselí nad Luţnicí, Cep, Cep I, Cep II, Tušť, Tušť I, Horusice,
Horusice I, Novosedly nad Neţárkou, Stráţ nad Neţárkou, Pístina, Krabonoš).
V území jsou typická třeboňská rašeliniště, která se vyvíjela od konce posledního glaciálu na místech
s příhodnou konfigurací terénu a málo propustným podloţím. Často bývají definována jako rašeliniště
přechodového typu, zejména v této části Třeboňska se však zřejmě jedná o oligotrofní submontánní
vrchoviště v netypické rovinaté poloze. Nejrozsáhlejší rašeliniště na Třeboňsku se nacházejí v okolí
Třeboně, Šalmanovic, Hrdlořez, Mirochova a v blízkosti Zablatského a Horusického rybníka. Vedle
nich existuje řada menších loţisek, ve kterých rašelina často přechází do rašelinných
zemin.
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Obrázek č.9

Výtah z geologické mapy pro dotčené území

Legenda:

V řešeném území převládají mezozoické horniny (pískovce, jílovce) a v nivě Lužnice horniny kvartéru
(hlíny, spraše, písky, štěrky) (http://geoportal.cenia.cz)
C.II.3.3 Půdní poměry
Půdní poměry Třeboňské pánve se výrazně odlišují od obdobně utvářených celků. V rámci Čech jde
o nejrozsáhlejší území, kde se jako půdotvorný substrát uplatňují především nezpevněné
předkvartérní sedimenty na úkor obvyklých zvětralin pevných hornin, případně kvartérních pokryvů.
Třeboňsko je největším souvislým areálem semihydromorfních a hydromorfních půd v Čechách.
Rozšířené jsou pseudogleje a gleje. Organogenní (zejména rašelinné) půdy jsou zde z celých Čech
nejpočetnější a vytvářejí plošně největší souvislé celky. Vedle severočeské pískovcové oblasti je
Třeboňsko druhým nejvýznamnějším územím s častým zastoupením hnědých půd (kambizemí) v
relativně nízké nadmořské výšce. Území se rovněţ vyznačuje i hojným zastoupením extrémně
lehkých půd na písčitém podloţí. Vzhledem k charakteru geologického podloţí s výrazným
nedostatkem účinných dvojmocných bází (vápník, hořčík) a obecně nízkým obsahem ţivin bylo
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Třeboňsko původně územím velkoplošně oligotrofním (chudým ţivinami). Celá oblast byla
dosycována ţivinami ze zemědělské a rybářské činnosti aţ v posledních desetiletích, kdy dochází k
postupně plošné eutrofizaci (zvyšovaní obsahu ţivin - dusíku a fosforu) původně chudých půd a vod.
Nízká přirozená úrodnost písečných, jílovitých a rašelinných půd nepříliš vhodných pro zemědělské
vyuţití je také příčinou toho, proč na Třeboňsku zůstaly aţ do dnešní doby zachovány v rovinaté
krajině v relativně nízké nadmořské výšce rozsáhlé souvisle lesní celky i rybniční soustavy.
C.II.3.4 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Trasa vedení 2x110kV neprochází chráněným loţiskovým územím, dobývacím prostorem ani
poddolovaným územím. V širším okolí záměru jsou dobývací prostory štěrkopísku u Suchdolu nad
Luţnicí a ţivcové suroviny a štěrkopísky poblíţ Nové Vsi nad Luţnicí.
Obrázek č.10

Oblasti surovinových zdrojů a přírodních bohatství

(www.uhul.cz)
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C.II.3.5 Staré ekologické zátěţe, kontaminovaná území
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí k předpokladu jejich
existence v trase vedení.

C.II.4. Příroda
C.II.4.1 Biota
Také biotické podmínky dotvářejí krajinný ráz území. Vegetační kryt dokresluje svéráz dané krajiny.
Podíl lesů, jejich druhové a prostorové uspořádání, jsou spolu s utvářením reliéfu nejvýznamnějšími
estetickými atributy formujícími krajinný ráz.
Vliv fauny na krajinný ráz je naopak spíše jen omezený, zprostředkovaný přes ovlivněnou vegetaci.
Potenciální vegetace Třeboňska byla silně závislá na edafických poměrech. Na větší části byly
rozšířeny jedlové doubravy (snad ještě svaz Genisto germanicae-Quercion). Zřídka se na některých
pahorcích vyskytovaly kysele bučiny (Luzulo-Fagietum). Pro Třeboňskou pánev jsou charakteristická
rašeliniště, a to především rojovníkové blatkové bory (Pino rotundatae-Sphagnetum), po okrajích
doprovázené rašelinnými bory asociace Vaccinio uliginosi-Pinetum a rašelinnými březinami (Betulion
pubescentis). Je ovšem moţno uvaţovat i o nelesním typu rašelinišť (Sphagnion medii, LeucoScheuchzerion palustris). V okolí rašelinišť, rybníků a toků na podmáčených půdách je moţno se
setkat se společenstvy baţinných olšin, často s autochtonním smrkem (Alnion glutinosae, Carici
elongatae-Alnetum), vrbových křovin (Salici-Franguletum, Salicetum pentandro-cinereae) a luhů
(Alnenion glutinoso-incanae). Na chudých půdách pisků a štěrkopísků jsou ještě částečně zachovány
acidofilni bory (Dicrano-Pinetum). Svou činností v minulosti člověk značně podpořil některá iniciální a
nelesní stádia rašelinišť. Tak se ještě i dnes setkáváme se společenstvy svazů Rhynchosporion
albae, Caricion fuscae, Caricion lasiocarpae, Caricion demissae, Sphagno warnstorfianiTomenthypnion, Eriophorion gracilis, Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Sphagno-Utricularion.
Vytvoření rybniční soustavy otevřelo prostor pro velký rozvoj společenstev vodních (Lemnion minoris,
Utricularion vulgaris, Nymphaeion albae, Potamion lucentis, Potamion pusilli, Batrachion aquatilis).
Dnes se převáţně na rybníky rovněţ váţe výskyt rákosin (Phragmition communis) a společenstev
vysokých ostřic (Magnocaricion elatae, Cicution virosae, Caricion gracilis) i společenstev mělkých
stojatých vod (Oenanthion aquaticae). Méně vlhká stanoviště náleţejí loukám a pastvinám svazů
Molinion Alopecurion pratensis, Cynosurion a dále Arrhenatherion a Violion caninae. Velmi zajímavá
jsou společenstva obnaţených den a pisků (Littorellion uniflorae, Elatini-Eleocharition ovatae,
Radiolion linoidis). Původně nepatrné fragmenty travnaté vegetace na vátých píscích náleţející
svazu Corynephorion canescentis a snad i Thero-Airion byly podpořeny člověkem, především
pastvou.
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Obrázek č.11

Fytogeografické členění České republiky

(http://geoportal.cenia.cz)

Dotčení území náleţí do oblasti Českomoravského mezofytika, do fytogeografického okresu 39 –
Třeboňská pánev.
Obrázek č.12

Potenciální přirozená vegetace

(http://geoportal.cenia.cz)

V nivě Luţnice je potenciální přirozenou vegetací střemchová doubrava a olšina (2), na ní navazuje
brusinková borová doubrava (38). Většinu dnes zemědělských ploch pokrývá biková anebo jedlová
doubrava (36), ve které se objevují ostrovy komplexu submontánních borových rašelinišť (49) a
plochy bikové bučiny (24).
Flóra území je bohatá, s celou řadou exklávních prvků, do značné míry se vymyká běţné hercynské
květeně středních poloh. Mezní prvky jsou vzácnější. Velmi charakteristická je přítomnost
boreokontinentálních druhů. Příkladem mohou být na rašeliništích tuřice šlahounovitá (Vignea
chordorrhiza), t. odchylná (V. diandra), suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), rojovník bahenní
(Ledum palustre), ostřice plstnatoploda (Carex lasiocarpa) a v olšinách ptačinec dlouholistý (Stellaria
longifolia), dáblík bahenní (Calla palustris). Suboceanickými druhy rašelinišť jsou například rosnatka
prostřední (Drosera intermedia), r. anglická (D. anglica), hlízovec Loeselův (Liparis loeselii). Na
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písčinách se většinou vyskytují druhy suboceanického charakteru. Na suchých místech například
paličkovec šedavý (Corynephorus canescens), trávnička obecná (Armeria vulgaris), vlhké písky velmi
vzácně ještě hostí druhy, jako stozrník lnovitý (Radiola linoides), nehtovec přeslenitý (Illecebrum
verticillatum), plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata). Ke psamofytům boreokontinentálního
charakteru je moţno zařadit ostřici vřesovištní (Carex ericetorum) a mateřídoušku úzkolistou
(Thymus serpyllum). Za víceméně reliktní je moţno povaţovat také výskyt některých druhů v borech,
např. bělozářku větvitou (Anthericum ramosum), koniklec jarní (Pulsatilla vernalis), v minulosti i
lýkovec vonný (Daphne cneorum). Významný je výskyt některých druhů majících vztah k Alpám,
např. vrby černající (Salix myrsinifolia), lněnky alpské (Thesium alpinum) a k Podunají, jako čilimník
černající (Chamaecytisus ratisbonensis). Na obnaţených dnech se dnes jiţ vzácně vyskytují velmi
zajímavé druhy, charakteristické disperzním výskytem v (často rozsáhlých) areálech. K nim náleţí
puchýřka útlá (Coleanthus subtilis), blatěnka vodní (Limosella aquatica), pobřeţnice jedokvětá
(Littorella uniflora), puštička rozprostřená (Lindernia procumbens). Velmi charakteristické jsou
mokřadní křovinné porosty boreokontinentálního druhu tavolník vrbolistý (Spiraea salicifolia).
Lesní porosty původní pralesy Třeboňska byly tvořeny dubovými porosty s jedlí, ve vyšších
polohách pak převaţoval buk a přimíšena byla celá řada dalších druhů dřevin. Na specifických
stanovištích rostla borovice lesní a blatka, místy převládal smrk, olše a vrby. Poslední zbytky
přirozených nebo původních porostů jsou chráněny v několika maloplošných chráněných územích.
Dlouhodobou lidskou činností bylo zastoupení dřevin výrazně měněno, takţe dnes většina porostů
má charakter jehličnatých monokultur.
Lesní porosty s rozlišením na vegetační stupně jsou zobrazeny na následujícím obrázku.
Obrázek č.13

Lesní vegetační stupně

(www.uhul.cz)
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Legenda:

Trasa vedení 110kV prochází lesním vegetačním stupněm 4 – Bukový.
4. lesní vegetační stupeň – bukový
Bukový lesní vegetační stupeň (LVS) zaujímá lokality klimaticky podmíněné průměrnou roční
teplotou 6,0 aţ 6,5 0C, průměrným ročním úhrnem sráţek 700 aţ 800 mm a délkou vegetační doby
140 aţ 150 dní. Buk lesní (Fagus sylvatica) je zde v optimu a vytváří čisté, nesmíšené bučiny, které
se velkoplošně vyskytují v karpatské oblasti. V těchto bučinách můţe být slabě zastoupen dub zimní
(Quercus petraea), případně jedle bělokorá (Abies alba). V Čechách se však tento LVS nachází
především v oglejených a podmáčených polohách, které jsou pak bez buku lesního, ale s jedlí
bělokorou. Pro 4. LVS jsou charakteristické tyto soubory lesních typů: 4M - chudá bučina, 4K - kyselá
bučina, 4N - kamenitá kyselá bučina, 4I - uléhavá kyselá bučina, 4S - svěţí bučina, 4F - svahová
bučina, 4B - bohatá bučina, 4H - hlinitá bučina, 4D - obohacená bučina, 4A - lipová bučina, 4V vlhká jedlová bučina, 4O - svěţí dubová jedlina, 4P - kyselá dubová jedlina, 4Q - chudá dubová
jedlina, 4G - podmáčená dubová jedlina a 4R - svěţí reliktní smrčina.
Obrázek č.14
Lesní typ

(www.uhul.cz)
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Legenda:

Trasa vedení prochází lesními typy 4P4, OG9, OP2, OK8, OG1, OG9 a OK8.
Soubor lesního typu 0K - Kyselý (dubový - bukový) bor ((Querceto - Fagi) Pinetum acidophilum )
Trasa vedení v maximální moţné míře respektuje pozemky určené pro plnění funkcí lesa (kromě
nutného průchodu lesem v souběhu s ţelezniční tratí v jiţní části k.ú. Dvory nad Luţnicí a v
navazující severní části k.ú. Nová Ves nad Luţnicí a dále v krátkých úsecích u ţelezniční trati jiţně
od roztroušené zástavby Nové Vsi nad Luţnicí a v k.ú. České Velenice v souběhu s výtaţnou kolejí
před napájecí stanicí se ostatních lesních pozemků dotýká nepatrně) a v maximální míře respektuje i
porosty na nelesní půdě.
Zemědělství nepatřilo na území Třeboňska dlouho k preferovaným způsobům vyuţívání krajiny.
Krajina byla přetvářena hlavně díky výstavbě rybníků a umělých vodotečí. Obţivu obyvatel
zajišťovala těţba dřeva, rašeliny, drobná řemesla a pastva domácích zvířat, ke které byly vyuţívány i
okraje rybníků a lesy.
Fauna regionu je výrazně hercynská, se západními vlivy (jeţek zapadni, ropucha krátkonohá). Fauna
je rozhodujícím způsobem ovlivněna existencí početných rybníků, rašelinných luk, rašelinišť a
rozlehlých, místy rašelinných lesů. Relativní zachovalost přírodního prostředí se projevuje
přeţíváním pozoruhodných druhů ptactva - orla mořského, husy velké, volavky červené, případně i
reemigraci vymizelých druhů, k jakým patří los evropsky. Bohata je i fauna netopýrů rodu Myotis,
Nyctalus a Pipistrellus. Faunistická azonalita se projevuje téţ inverzemi v podobě demontanního
výskytu horských druhů, zejména hmyzích (saranაe Miramella alpina). Luţnice a Neţárka mají
charakter podhorské řeky modifikovaný malým spádem, převaţuje ráz parmového pásma, drobné
toky mají charakter pstruhových vod.
C.II.4.2 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 ţivočichů, rostlin
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohroţené, vzácné
či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000
ukládají dva nejdůleţitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice 79/409/EHS o ochraně
volně ţijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně ţijících ţivočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“). Směrnice ve svých
přílohách vyjmenovávají, pro které druhy rostlin, ţivočichů a typy přírodních stanovišť mají být lokality
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soustavy Natura 2000 vymezeny. Poţadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Podle směrnice o ptácích jsou
vyhlašovány ptačí oblasti - PO (Special Protection Areas – SPA) a podle směrnice o stanovištích
evropsky významné lokality – EVL (Sites of Community Importace - SCI). Společenství tvoří tyto dva
typy lokalit soustavu Natura 2000.
Lokality soustavy Natura 2000 nemají byt pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučeno
hospodaření či dokonce jakýkoliv lidsky zásah. Často jsou to naopak území, kde se díky tradičnímu a
citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo vzácný rostlinný či ţivočišný druh.
Takový způsob hospodaření se stává důleţitým nástrojem ochrany. V lokalitách soustavy Natura
2000 jsou tedy zakázány jen takové činnosti, které mají negativní vliv na výskyt předmětů ochrany.
Proto také veškeré plány a projekty, které nějakým způsobem mohou významně ovlivnit evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhají samostatnému posuzování vlivů projektů z hlediska
zachovaní předmětu ochrany.
Uvažovaný záměr na soustavu NATURA 2000 nemá vliv.
viz. Příloha H-2.1 Stanovisko krajského úřadu Jihočeského kraje
viz. Příloha H-2.2 Stanovisko AOPK ČR Správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
Obrázek č.15
Natura 200

(http://geoportal.cenia.cz/)
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Trasa vedení 110kV neprochází vyhlášenou Ptačí oblastí, nejbliţší ptačí oblast Třeboňsko je
vzdálena 160m.
Ptačí oblasti
Ptačí oblast Třeboňsko vyhlášena Nařízení vlády č. 680/2004 Sb. o rozloze 47386,23 ha zaujímá
centrální a severní část CHKO Třeboňsko s malým rozšířením za hranice CHKO na východě území
(oblast Homolky) a na severu (rybníky severně od Drahova). Předmětem ochrany v ptačí oblasti
Třeboňsko jsou populace těchto druhů ptáků - volavka bílá (Egretta alba), kvakoš noční (Nycticorax
nycticorax), čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaetus albicilla), včelojed lesní (Pernis
apivorus), moták pochop (Circus aeruginosus), rybák obecný (Sterna hirundo), kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus),
ledňáček říční (Alcedo atthis), ţluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius),
strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), skřivan lesní (Lullula arborea), slavík modráček
(Luscinia svecica), husa velká (Anser anser), kopřivka obecná (Anas strepera), lţičák pestrý (Anas
clypeata) a jejich biotop.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, pro
které je oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování
populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Evropsky významné lokality
V okolí záměru se nachází území evropsky významné lokality CZ0314023 - Třeboňsko - střed
rozkládající se na ploše 4026,7875 ha. Lokalita je významná z hlediska vysoké koncentrace
chráněných a ohroţených druhů rostlin i ţivočichů, vázaných na vodní prostředí a zrašelinělé
substráty. Byl zde zjištěn výskyt potápníka Graphoderus bilineatus, jedná se o jediný recentní výskyt
tohoto druhu v ČR a pravidelně se zde vyskytuje vydra říční (Lutra lutra) a klínatka rohatá
(Ophiogomphus cecilia).
Nejcennějšími rostlinnými společenstvy jsou zrašelinělé koberce mechorostů a vyšších ostřic v
kombinaci s oligotrofními tůňkami s bublinatkou bledoţlutou (Utricularia ochroleuca) a bublinatkou
menší (Utricularia minor). Lokalita se nachází v příznivém stavu, jen její okolí ovlivněno postupujícím
náletem pionýrských dřevin.
CZ0313141 - Ţofina Huť rozkládající se na ploše 45,0977 ha. Lokalita je umístěna po obou stranách
silnice III. třídy mezi osadami Ţofinka a Záblatí, západně od obce Nová Ves nad Luţnicí a je
vymezena převáţně okraji lesů. Tato oblast je regionálně významná populací modráska bahenního
(Maculinea nausithous).
CZ0310605 - Ţofinka chráněná krajinná oblast se rozkládá na ploše 338,0786 ha. Významná lokalita
původních porostů geneticky málo zkorodovaných porostů borovice blatky s ochranným pásem
typických rašelinných borů. Na lokalitu je vázána celá řada bezobratlých tyrfobiontů. Severní část
území tvoří různá vývojová sukcesní stádia po těţbě rašeliny, vegetačně značně heterogenní a s
blatkovými porosty značně ovlivněnými introgresivní hybridizací s borovicí lesní.
Trasa záměru neprochází soustavou NATURA 2000.
C.II.4.3 Chráněná území
Větší část trasy vedení 110kV prochází chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko, přibliţně v jeho
podélné severojiţní ose. Většina řešeného území spadá z III. Zóny, zalesněné oblasti na západě do
II. zóny a niva Luţnice do I.zóny odstupňované ochrany. V blízkosti zájmového území se také
nachází několik maloplošně chráněných území, jak vyplývá z následujícího obrázku.
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Obrázek č.16

Chráněné území

(www.cenia.cz)

Velkoplošně chráněná území
CHKO Třeboňsko Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla vyhlášena v listopadu roku 1979. Pro
významné přírodní hodnoty bylo její území zařazeno jiţ v roce 1977, tedy ještě před vyhlášením
za CHKO, do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. CHKO zaujímá jihovýchodní část České
republiky. Z přírodovědného hlediska je Třeboňsko pozoruhodné především svou bohatostí
rostlinstva. Velkým bohatstvím jsou rozsáhlé jehličnaté a smíšené lesy. Na zamokřených pozemcích
jsou rozšířeny vzácné vlhkomilné rostliny, které se jinde v ČR nevyskytují. Na Třeboňsku je i několik
lokalit ve střední Evropě jiţ vzácných rozmanitých luk s řadou rostlin z řádu vstavačovitých. Zvláště
proslulá je tato oblast bohatostí druhů květeny stojatých i tekoucích vod, k jejichţ studiu bylo
v Třeboni zaloţeno hydrobiologické oddělení Botanického ústavu České akademie věd. Třeboňsko je
také bohaté i řadou rozmanitých ţivočišných druhů. Mezi nimi vyniká především velké mnoţství
vodních ptáků. K jejich pozorování byla zřízena světoznámá ornitologická rezervace Velký a Malý
Tisý poblíţ Třeboně.
Maloplošná zvláště chráněná území
Národní přírodní rezervace Žofinka - přechodové rašeliniště v lesním komplexu 2 km západně od
Dvorů nad Luţnicí. Rezervace, která je součástí velkého rašelinného loţiska (462 ha), je ukázkou
konečné fáze přirozeného vývoje rašeliniště s rozsáhlým blatkovým borem s podrostem rojovníku v
nízkých nadmořských výškách.
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Přírodní rezervace Trpnouzské blato - byla vyhlášena v prosinci 2002 na ploše 104,0 ha v
katastrálních územích Dvory nad Luţnicí a Hranice o Nových Hradů. Posláním nové přírodní
rezervace je ochrana unikátního komplexu rašeliniště na místech po bývalé těţbě rašeliny se
sukcesními stádii v různém stupni vývoje. Rezervace bezprostředně navazuje na Národní přírodní
rezervaci Ţofinka (I. zóna CHKO), s níţ tvoří rozsáhlou oblast rašelinišť (celková rozloha loţiska 462
ha) pokrytých převáţně lesními společenstvy s dominující borovicí blatkou. V rámci Třeboňska se
jedná o jeden z relativně nejzachovalejších komplexů rašelinišť, který je zařazený do seznamu
mokřadů mezinárodního významu chráněných Ramsarskou konvencí. Podle posledních názorů se
jedná o ombrogenní rašeliniště, tj. vrchoviště vyvinutá v netypické rovinaté poloze Třeboňské pánve
(nadmořská výška cca 460-470 m) na místech s příznivou konfigurací terénu a hydrologickými
podmínkami.
Přírodní rezervace Horní Lužnice - meandrující, 16 km dlouhý tok řeky Luţnice s mnoţstvím
odstavených ramen a tůní v nivě mezi Novou Vsí nad Luţnicí a Suchdolem nad Luţnicí. Jeden z
posledních zachovaných úseků níţinné meandrující řeky na území Čech. V periodicky přeplavované
nivě lemované svahy říčních teras se nachází mnoţství terénních depresí, slepých ramen a přibliţně
140 různě velkých a hlubokých tůní.
Přírodní rezervace Krabonošská niva - 2,4 km dlouhý tok Luţnice s přilehlou nivou mezi státní
hranicí s Rakouskem a obcí Nová Ves nad Luţnicí. Přirozený tok Luţnice se sítí slepých ramen a 20
tůněmi v různém stupni zazemnění. Pravobřeţní, místy pozvolnější svahy terasy pod bývalou obcí
Krabonoš jsou tvořeny nekosenými lučními společenstvy, která přecházejí přes podmáčená svahová
prameniště do dnes z velké části nekosené říční nivy.
Národní přírodní rezervace Červené blato - rašeliniště s blatkovým borem 1,5 km jihovýchodně od
Šalmanovic. Jedná se o jedno z nejrozsáhlejších českých rašelinišť niţších poloh s rozlehlými
porosty blatkového boru a podrostem rojovníku bahenního. Část rezervace byla v minulosti
poškozena těţbou rašeliny, narušené plochy velmi dobře regenerovaly a vznikla pestrá mozaika
různých rašelinných biotopů od bezlesí aţ po zapojený les různého sloţení s významnou florou a
faunou často glaciálních reliktů.
C.II.4.4 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny je definován v §3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES, tvořících jejich základ, je
povinností všech vlastníků a uţivatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na němţ se
podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především o následující poţadavky:
ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb, úprava
vodních toků a nádrţí, pozemkové úpravy, těţba nerostů, změny kultur pozemků),
ochrana územní rezervy pro navrhované skladebné části,
vyloučení změn vyuţití území sniţujících ekologickou stabilitu.
Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na
okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné vyuţívání.
Vymezení a hodnocení ÚSES a jejich tvorba je stanovena vyhláškou MŢP č. 395/1992 Sb.,
v platném znění. Za jeho odbornou správnost odpovídají orgány ochrany přírody, které spolupracují s
orgány územního plánování, vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní
správy lesního hospodářství.
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, s cílem
zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní, antropicky
narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, ţivočichů i celých
geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho uţitečných funkcí.
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Biocentra
Základní jednotkou ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Biocentra jsou prostory umoţňující existenci
a nerušený vývoj přirozených ekosystémů. Biokoridory jsou lineární úseky krajiny s vyšší ekologickou
bohatostí, které umoţňují migraci organismů, spojují biocentra a vytváří územní systém ekologické
stability krajiny.
Biokoridory a biocentra se podle svého významu člení na:
Regionální – rozsah jejich významu a stabilizující funkce či funkce migrační je místního
významu. Reprezentativní regionální biocentrum reprezentuje ekosystémy typické pro daný
typ biochory. Kontaktní regionální biocentrum umoţňuje kontakt reprezentativních
ekosystémů. Unikátní biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy. Regionální
biokoridory propojují regionální biocentra a zajišťují migraci organizmů po regionálně
významných migračních trasách.
Nadregionální – rozsah a jejich význam překračuje bioregion. Reprezentativní nadregionální
biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystémů daného bioregionu a umoţňuje přeţití
organismů k těmto ekosystémům náleţejících. Unikátní nadregionální biocentrum zahrnuje
významné specifické ekosystémy.
Územní systém ekologické stability v okolí záměru je zobrazen na následujícím obrázku.
Obrázek č.17
Územní systém ekologické stability v okolí záměru

(www.uhul.cz)
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Pro napájení trati z napájecí stanice v Českých Velenicích je navrţeno vzdušné vedení velmi
vysokého napětí na příhradových tříramenných stoţárech. Včetně ochranného pásma zaujímá pruh
o šířce cca 30 m. Pro prvky ÚSES nemá toto vedení větší rušivý význam a dotýká se pouze
následujících prvků ve volné krajině.
Trasa vedení se dotýká podle konceptu ÚPO Suchdol nad Lužnicí:
LBK 2388 (návrh) - mezi LBC 11111 (rybník Smolek) a LBC 11113 Benátky - kříţení
LBK 2296 (návrh) kolem Hadačského potoka – mezi LBC 11103 Tři Facky a LBC 11072, resp. NBK
33027, 33026 - kříţení
Trasa jde dále těsně kolem LBC 11067 u Hrdlořezského potoka.
Prvky ÚSES podle ÚPO Dvory nad Lužnicí:
Výběţek NBC Červené Blato a NBK Stará řeka – Červené Blato – hranice ČR u Hrdlořezského
(Černého, Tušť) potoka na hranici s k.ú. Hrdlořezy - kříţení
Prvky ÚSES podle ÚPO Nová Ves nad Lužnicí:
LBK 16 „U Záblatí“ mezi LBC 8 a LBC 9 – kříţení
Prvky ÚSES podle ÚPO České Velenice
LBK VI kolem Rybného potoka – kříţení v místě silnice.
C.II.4.5 Území se zvláštním statutem
Biosférická rezervace je velkoplošně chráněné území vyhlášené v rámci mezinárodního programu
Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny
základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých
zároveň hraje důleţitou roli člověk a jeho aktivity. Hlavním posláním je ochrana ekosystémů a
rostlinných i ţivočišných druhů, věda a výzkum, ekologická výchova a zajištění udrţitelného rozvoje
místních obyvatel. Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i území
narušená činností člověka. To umoţňuje studovat konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím a
podporovat zvyšování biodiverzity v narušených oblastech.
Obrázek č.18
Biosférické rezervace

(www.cenia.cz)
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Třeboňsko vč. posuzovaného území bylo vyhlášeno jako biosférická rezervace v rámci programu
Člověk a biosféra (MBA) UNESCO jiţ v roce 1977. Je jednou ze šesti biosférických rezervací České
republiky. Biosférické rezervace UNESCO, kterých je na světě více neţ 400, představují
reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důleţitou roli člověk a jeho aktivity.
Tyto specifické rezervace jsou sloţeny do tří zón podle stupně ochrany a vyuţití území do zóny
jádrové, nárazníkové a přechodové. Biosférická rezervace Třeboňsko má svoji vnější hranici
ve vnitřní zonaci totoţné s chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko.
Mokřad mezinárodního významu podle Ramsarské konvence.
Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat) byla sjednána
v iránském Ramsaru v roce 1971. V současné době má úmluva 138 smluvních stran. Ramsarská
úmluva je první mezinárodní úmluvou zaměřenou na ochranu a rozumné vyuţívání přírodních zdrojů
a jednou z mála úmluv chránících určitý typ biotopů. Prostřednictvím úmluvy je zajišťována
celosvětová ochrana všech typů mokřad. Kaţdá smluvní strana je mj. povinna zařadit alespoň jeden
mokřad do „Seznamu mokřadů mezinárodního významu“. Mokřady se v této úmluvě rozumí územím
s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými,
stojatými nebo tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou vodou; její
hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů.
V současné době je na tomto seznamu vedeno 1369 mokřadů a ocelkové rozloze 119,6mil. Hektarů.
U nás je vyhlášeno 12 „Ramsarsakých mokřadů“(Ramsar sites) o ploše 54.656 ha.
V souvislosti s přistoupením Česka k Ramsarské konvenci na ochranu mokřadů v roce 1990 byla
reprezentativní část rybníků a na ně navazujících mokřadních biotopů uvnitř CHKO Třeboňsko
zapsána jako mokřad mezinárodního významu podle Ramsarské konvence pod názvem „Třeboňské
rybníky“ (RS2, 10.165 ha, zapsáno 1990). Druhým cenným mokřadním územím Třeboňska
spadajícím pod Ramsarskou konvenci jsou "Třeboňská rašeliniště" (RS8, 1.100 ha, zapsáno 1993).
Významné ptačí území (Important Bird Area). Jedna se o chráněné území vyhlášené mezinárodním
programem, který byl odstartován v roce 1987. Mezinárodní rada na ochranu ptáků (International
Council for Bird Preservation – ICBP) tehdy oslovila evropské země, aby sestavily seznamy svých
ornitologicky významných lokalit. Mezi významná ptačí území u nás patří i Třeboňsko, které je
mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického podle klasifikace ICBP (Birdlife
International), neboť představuje důleţitou tahovou zastávku při migracích ptáků mezi severem a
jihem Evropy.
Evropská ekologická síť (EECONET) si klade za cíl vytvořit společnou územně propojenou síť
zabezpečující ochranu, obnovu a nerušený vývoj ekosystémů a krajin nesporného evropského
významu, integrovanou s ostatními způsoby vyuţití. Jestliţe územní systémy ekologické stability
(USES) představují naši národní ekologickou síť, EECONET rozšiřuje tuto síť o zóny zvýšené péče o
krajinu. Klíčová území EECONET jsou částí krajiny se soustředěnými přírodními hodnotami
celonárodního a celoevropského významu. Velká část oblasti Třeboňsko představuje jádrové území
evropské ekologické sítě EECONET.
Třeboňsko je rovněţ zařazeno do mezinárodní sítě území dlouhodobého ekologického výzkumu
(Long-Term Ecological Research Site).
Z hlediska ochrany přírody leží větší část řešeného území na území CHKO Třeboňsko, v jeho III. a II.
zóně. V širším krajinném segmentu se vyskytují významné přírodní hodnoty, což je indikováno řadou
vymezených MZCHÚ (NPR Žofinka, NPR Červené blato, PR Trpnouzské blato, PR Horní Lužnice).
Tok Lužnice s doprovodným koridorem je zahrnut mezi evropsky významné lokality NATURA 2000.
Plochy otevřené krajiny Dvorů nad Lužnicí jsou obklopeny součástmi vyšších systémů ÚSES –
biokoridory zahrnují koridor Lužnice a koridor potoka Tušť, který sbírá vody z rašelinišť Žofinka a
Trpnouzské blato. Na západě do řešeného území zasahuje nadregionální biocentrum NBC č. 39
Červené blato. V řešeném území patří mezi významné znaky přírodní charakteristiky kromě hodnot
geomorfologických (zvlněné horizonty Novohradských hor) prvky vegetačního krytu (lesy, mimolesní
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krajinná zeleň, doprovodná liniová zeleň) a znaky a hodnoty spojené s vodními prvky (potoky
s vegetačními doprovody, rybníky, břehové porosty).
C.II.4.6 Krajina a způsob vyuţití
Řešené území mezi Suchdolem nad Luţnicí a České Velenice leţí v zajímavé struktuře kulturní
krajiny, ve které se výrazně projevují prvky přírodního a přírodě blízkého charakteru spolu s plochami
zemědělskými a urbanizovanými. Struktura členění krajiny přírodními prvky je překryta historickou
strukturou krajinářských úprav (rybníky), stop exploatace krajiny (pískovny) a kompaktnějšími sídly
(Suchdol nad Luţnicí, Hrdlořezy, Dvory nad Luţnicí) doplněnými rozptýlenou strukturou uzavřených
zemědělských dvorů a historickou cestní sítí. Tyto civilizační struktury jsou v některých partiích
krajiny dochovány a vytvářejí zcela nezaměnitelný a pro tuto část Třeboňska charakteristicky znak.
Řešené zemí je otevřenou velmi mírně zvlněnou pánví pokrytou zejména zemědělskou půdou. Tato
otevřená enkláva je z východu i západu ohraničena lesními masivy, doplněnými ve vzdálených
pohledech horizonty Novohradských hor. V řešeném území je vytvořena řada svébytných prostorů,
míst krajinného rázu. Kromě velkých otevřených ploch zemědělské půdy lemovaných okraji lesa se
zde objevují uzavřenější prostory nivy Luţnice, polozavřené enklávy vytvořené zvlněnými lesními
okraji, remízky a liniovými vegetačními doprovody, které jsou doplněny drobnými uzavřenými dílčími
porosty uvnitř přírodních a přírodě blízkých partií krajiny (při vodních tocích, plochách uvnitř lesů).
Území v okolí Suchdola nad Luţnicí, Hrdlořez a Českých Velenic má spíše zemědělský
velkoprostorový charakter s většími lány orná půdy, které jsou segmentovány liniovými prvky
vegetačních doprovodů cest a vodotečí, oblast v okolí Hrdlořezského potoka (Tušť) a v oblasti Dvorů
nad Luţnicí má zemědělské půdy a luky s velkým mnoţstvím rozptýlených uzavřených dvorců
suchdolského typu jsou zde členěny do menších celků řadou remízků, členitými okraji lesů,
mnoţstvím zelených linií při cestách a vodotečích i jednotlivými stromy či jejich skupinami.

C.II.4.7 Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny. Přispívá k udrţení 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. Vyuţívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k jejich ohroţení 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 rámci stavby nedojde k ovlivnění registrovaných významných krajinných prvků dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění.

C.II.4.8 Krajinný ráz
Krajinný ráz je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností sniţující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
V rámci přípravy záměru bylo navrţeno několik variant tras vedení 110kV, z nichţ byla vybrána
optimální trasa vedení a její posouzení míry zásahu do krajinného rázu, převáţně na území CHKO
Třeboňsko, coţ je v lokalitách Suchdol, Hrdlořezy, Dvory nad Luţnicí. K posouzení bylo předloţeno
několik variant trasy vedení vvn, na kterých jsou orientačně rozmístěny stoţáry, ačkoliv se některé
varianty tras shodují, mají jiné rozmístění stoţárů.
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Stoţáry vedení vvn představují v krajině prvky velkého měřítka, které se vymyká z běţného měřítka
tradičních staveb, členění zemědělské krajiny a přírodních prvků (vegetace, vodní prvky). Plochá
krajina má pro vizuální vnímání staveb s vertikálním rozměrem dvě protichůdné vlastnosti. V ploché
krajině nelze stavby skrýt za zvlněný terén sníţenin. Na druhou stanu jakákoliv vizuální bariéra
v popředí můţe podstatně omezit viditelnost stavby.
Posouzení vlivu variant navrhované stavby v úseku Hrdlořezy – Dvory nad Luţnicí na krajinný ráz ve
smyslu §12 zákona č. 114/1992Sb. mělo, vybralo nejpřijatelnější variantu trasy vedení z hlediska
viditelnosti v dálkových pohledech, coţ umoţňuje zachování estetických hodnot dílčích prostorů
krajiny. Za vizuální bariéry uplatňující se v blízkých pohledech do otevřených prostorů, ve kterých
jsou umístěny stoţáry vvn můţeme povaţovat zástavbu, lesní porosty, souvislé vegetační pásy
doprovodné zeleně vodoteče a cest.
Nové nadzemní vedení 2x110 kV je zcela evidentně rušivým krajinným prvkem. Navržená trasa
vedení na základě analýzy vlivu stavby na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy na
základě vyhodnocení vlivu na identifikované segmenty krajiny se specifickými hodnotami krajinného
rázu byla vybrána jako nejvhodnější, navzdory jejímu charakteru a technickým parametrům nejvíce
vychází vstříc ochraně hodnot krajinného rázu dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny.
(viz příloha H-6, H-7 Posouzení vlivu variant navrhované stavby v úseku Hrdlořezy – Dvory nad
Lužnicí na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992Sb.)

C.II.4.9 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Posuzované území patří z kulturně historického hlediska ke svébytným oblastem s osobitým
historickým vývojem, ovlivněným příhraniční polohou. Pozemní oblast při zemské hranici mezi
Čechami a Dolními Rakousy zůstávala dlouho neosídlená díky nevhodným přírodním podmínkám.
Husté pohraniční hvozdy a zvýšený terén tvořily přirozenou hranici mezi oběma zeměmi. Trasa
záměru prochází napříč volnou krajinou, bez kontaktu s obytnými objekty nebo kulturními památkami.
Nemovité kulturní památky
Kostel sv. Mikuláše - původní gotický kostel v obci Suchdol nad Luţnicí byl vystaven jako první
jihočeské dvoulodí, jehoţ klenby byly svedeny na jediný středový sloup. V roce 1493 byl upraven a
rozšířen na trojlodní svatyni. V roce 1802 byly jeho lodě prodlouţeny a při novém západním průčelý
vybudována věţ.
Barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1728, kterou dal postavit hospodský Jiřík Novotný svým
nákladem.
Objekt věţového vodojemu v obci Nová Ves nad Luţnicí je sám o sobě mimořádně hodnotným
dokladem konstrukčně a řemeslně kvalitně provedené technické stavby, která dokumentuje
dynamický rozvoj vyuţívání vodních zdrojů potřebných pro průmyslovou výrobu v této části
jihočeského regionu. Autenticky dochovaná vodárna představuje jeden z dalších pramenů pro
dokumentaci tohoto druhu vodohospodářských děl s přímou návazností na podnikatelské aktivity
v období počátku 20. století.
Nejbliţší registrované nemovité památky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č.9

Nemovité památky

Číslo rejstříku uz Sídelní útvar
Suchdol nad
32202 / 3-2257 S
Luţnicí
Suchdol nad
14210 / 3-2259 S
Luţnicí
Suchdol nad
26783 / 3-2258 S
Luţnicí
32666 / 3-1901 S Dvory nad

Část obce čp.
Památka
Suchdol nad
kostel sv. Mikuláše
Luţnicí
Suchdol nad
kaple sv. Jana Nepomuckého
Luţnicí
Suchdol nad
6
fara
Luţnicí
Dvory nad
kostel P. Marie
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Luţnicí

Luţnicí
Dvory nad
Luţnicí
Hrdlořezy

26971 / 3-1902

S

24999 / 3-1926

S

Dvory nad
Luţnicí
Hrdlořezy

44143 / 3-6036

P

Krabonoš

Nová Ves
nad Luţnicí

102467

P

Nová Ves
nad Luţnicí

Nová Ves
nad Luţnicí

42

fara

Č

kaple sv. Jana
kostel sv. Jana Křtitele s farou, s
omezením: bez hospodářských
budov

Č

vodojem věţový

Č

Č

(http://monumnet.npu.cz)

Legenda:
Uz – Ochrana stav/typ uzavření
S – zapsáno do seznamu před r. 1988
P – prohlášeno kulturní památkou ministerstva kultury
D - prohlášeno kulturní památkou+doplněno/revidováno dalším prohlášením
HZ – Historická země
M – Morava
S – Slezsko
Trasa vedení prochází archeologickými zónami, jelikoţ se jedná o nadzemní vedení moţnost
archeologického nálezu připadá v úvahu pouze v místě výkopů základů, výskyt není pravděpodobný.
V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umoţnit záchranný archeologický
výzkum.
Obrázek č.19

Archeologické zóny

(www.uhul.cz)
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C.II.4.10 Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk a vibrace
Výstavba
Zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v době výstavby vedení. Jelikoţ trasa
záměru je vedena volnou krajinou bez kontaktu s obydlenou oblastí, doprava a činnosti související
s výstavbou vedení nebudou intenzivní a budou časově i prostorově značně rozprostřeny, lze
bezpochyby toto hlukové zatíţení povaţovat za vliv nevýznamný. Obdobně lze ze zmíněných důvodů
povaţovat za nevýznamný vliv vibrací, které mohou krátkodobě vznikat při budování základů stoţárů,
případně montáţi stoţárů.
Provoz
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací, i kdyţ nadzemní vedení jsou
vystavena prouděním vzduchu a mohou tudíţ generovat hluk aerodynamického charakteru, jehoţ
intenzita není významná. Dále můţe za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů
korona, která vytváří také zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné a obtíţně
měřitelné jelikoţ jejich hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí.
Ionizující záření
V dotčeném území nejsou provozovány ţádné významné zdroje ionizujícího záření ani ţádné výpusti
radionuklidů do ţivotního prostředí.
Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozovány pouze běţné zdroje elektromagnetického záření
(elektrorozvodné sítě).
Vedení 110 kV plní všechny poţadavky nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením. Obyvatelstvo není provozem elektrických vedení nijak ohroţeno.
C.II.4.11 Dopravní a jiná infrastruktura
V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru,
zejména komunikační síť.
Ve vztahu k záměru je proto stávající stav infrastruktury celkově málo významný, vyhovující, a není
blíţe popisován.
C.II.4.12 Ochranná pásma
V okolí stavby se vyskytuje několik druhů ochranných pásem, která jsou vytýčena z různých důvodů.
Jedná se především o ochranná pásma vedení elektrické energie, sdělovacího vedení a ochranné
pásmo pozemních komunikací a ţeleznice.
Ochranná pásma elektrických zařízení
Ochranným pásmem elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený
k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně ţivota, zdraví a majetku osob. Tento prostor je
jednak určen k zajištění ochrany zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny před účinky vnějších vlivů a
tím ke zvýšení spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro bezpečnost osob a jejich
majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí
právní moci územního rozhodnutí.
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení od krajních vodičů. Velikost ochranného pásma je uvedena v následující
tabulce.
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Tabulka č.10 Ochranné pásmo venkovního vedení
Napěťová hladina
nad 1kV do 35 kV včetně
1. Pro vodiče bez izolace
2. Pro vodiče s izolací základní
3. Pro vodiče závěsná kabelová vedení

Velikost ochranného pásma v
[m]
7
2
1

nad 35 kV do 110 kV včetně
1. Pro vodiče bez izolace
2. Pro vodiče s izolací základní

12
5

nad 110 kV do 220kV včetně

15

nad 220 kV do 400 kV včetně

20

nad 400 kV

30

V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby,
umisťovat konstrukce či jiná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a
nechávat růst porosty nad 3 m, provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, provádět činnosti,
které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit, zdraví či
majetek osob, provádět činnosti, které by znemoţňovaly, nebo podstatně znesnadňovali přístup
k těmto zařízením.
Na následujícím obrázku jsou znázorněna ochranná pásma venkovního vedení dle zákona č.
458/2000 Sb.
Obrázek č.20
Ochranné pásmo vedení 110kV

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách
krajního kabelu ve vzdálenosti uvedené v následující tabulce.
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Tabulka č.11 Ochranné pásmo podzemního vedení
Napěťová hladina

Velikost ochranného pásma v m

do 110 kV

1

nad 110 kV

3

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce, zřizovat
stavby a umisťovat konstrukce, které by znemoţňovaly přístup k vedení, vysazovat trvalé porosty a
přejíţdět mechanismy nad 6 tun.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti:
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším neţ 52 kV v budovách 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stoţárových elektrických stanic a věţových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice
ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší neţ
52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny.
Výjimky z výše uvedených ochranných pásem uděluje Ministerstvo obchodu a průmyslu.
Ochranná pásma dalších zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení,
který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiţ se rozvádí plyn v
zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.
Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která
energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí 10 aţ 300 m.
Ochranné pásmo zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie je vymezeno svislými rovinami
vedenými po obou stranách, ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a
vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé
vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001Sb. v platném znění
Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou uvedena v následující tabulce.
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Tabulka č.12 Ochranné pásmo u vodovodů a kanalizací
Průměr potrubí

Velikost ochranného pásma v m

do DN 500

1,5

nad DN 500

2,5

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty
stanovené ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí
Tyto ochranná pásma stanovuje zákon č. 127/2005Sb. o elektronických komunikacích a příslušné
prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace
platí vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení.
Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy.
V některé trase se můţe toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat aţ na 3 m. Hloubka ochranného
pásma činí 3 m a výška 3 m (měřeno od úrovně terénu). Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které
jsou součástí těchto vedení.
V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo skládky
materiálu a provádět jiné činnosti, které by znemoţňovaly nebo znesnadňovaly přístup ke kabelům a
ostatním zařízením. Dále se v ochranném pásmu nesmějí zřizovat elektrická vedení, ţelezné
konstrukce, plynojemy, jeřáby, věţe, vysazovat porosty a ani měnit tvar půdy, pokud by výsledek
těchto činností mohl rušit provoz rádiového zařízení.
Ochranná pásma podél dopravních staveb
Ochranné pásmo drah ţelezničních, tramvajových, trolejbusových a lanových je vymezeno
v následující tabulce.
Tabulka č.13 Ochranné pásmo dráhy
Ochranné pásmo vymezeno svislou plochou vedenou
u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu
dráhy
u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje,
nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy
u vlečky 30 m od osy krajní koleje
u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy
u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje
u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje
u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu
Pro dráhy vedené na pozemních komunikacích a vlečku v zavřeném prostoru provozovny nebo v
obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. V ochranném pásmu dráhy lze veškeré stavby
zřizovat pouze se souhlasem dráţního správního úřadu a za podmínek jím stanovených.
Ochranná pásma u silnic, dálnic a místních komunikací jsou stanovena v §30 zákona č. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích jako území ohraničené svislými plochami vedenými po obou stranách
komunikace.
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Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými
plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti
a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní
komunikace anebo od osy větve jejich křiţovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou
plochu odpočívky, tvořící hranici pásma hranice silničního pozemku,
b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy,
c) 15 m od osy vozovky nebo od osy p přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a
místních komunikace II. třídy.
V silničních ochranných pásmech je zakázáno provádět jakoukoliv stavební činnost, která vyţaduje
ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení stavby s výjimkou některých staveb (např. úpravy
odtokových poměrů, stavby slouţící obraně státu apod.). O případné výjimky se ţádá v rámci
územního řízení.
C.II.4.13 Vztah k územně plánovací dokumentaci
Městský úřad Suchdol nad Lužnicí
Vyjádření ze dne 31.3.2010, čj. 1517/2010/MěÚSu
- uvedená stavba se nachází mimo území řešené platnou územně plánovací dokumentací města.
Dle ustanovení §18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho
charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření a to i pro veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu. Trasa vedení ve správním území Suchdol nad Luţnicí je v souladu s ustanovením §18
odst.5 stavebního zákona.
- trsa navrhovaného vedení 2x110kV není v souladu s trasou vedení VVN dle platné legislativy
územ,ně plánovací dokumentace obce Dvory nad Luţnicí. Konstatovat soulad vedení VVN dle
přílohy k ţádosti o vyjádření bude moţné pouze po vydání Změny č. 1 Dvory nad Luţnicí
zastupitelstvem obce.
Vyjádření Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí viz Příloha č. H 1.1
Městský úřad České Velenice
Vyjádření ze dne 3.5.2010, čj. 0851/10/SO
Stavební dbor Městského úřadu České Velenice, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1
písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavbením úřadu (stavební zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) sděluje, že výše uvedený záměr je v souladu
s platnou územně plánovací dokumentací obce Nová ves nad Lužnicí i města České velenice.
Vyjádření Městského úřadu České Velenice viz Příloha č. H 1.2
Městský úřad Třeboň
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Vyjádření ze dne 22.3.2010 č.j. METR 1608 /2010 SaLe
Územně plánovací informace
Trasa vedení v jednotlivých k.ú. a obcích:
I. Vedení 110 kV v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Luţnicí a Suchdol nad Luţnicí v obci Suchdol nad
Luţnicí
Předmětná stavba se nachází mimo území řešené platnou územně plánovací dokumentací obce. Dle
ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem
umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření mj. i pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
Umístění stavby vedení 110 kV v k.ú. Hrdlořezy u Suchdola nad Luţnicí a Suchdol nad Luţnicí v obci
Suchdol nad Luţnicí je v souladu se zájmy územního plánování“.
Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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II. Vedení 110 kV v k.ú. a obci Dvory nad Luţnicí
Trasa navrhovaného vedení VVN 110 kV není v souladu s trasou vedení VVN dle platné územně
plánovací dokumentace obce, kterou je Územní plán obce Dvory nad Luţnicí, vyhl. obce Dvory nad
Luţnicí č. 1/12/2004. S ohledem na skutečnost, ţe trasa vedení dle platné ÚPD je obtíţně
realizovatelná (m.j. vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům), zastupitelstvo obce Dvory
nad Luţnicí rozhodlo o pořízení Změny č. 1 UPO Dvory nad Luţnicí. Toto řešení (v současné době
ve fázi společného projednávání návrhu dle § 50 stavebního zákona) je v souladu s t.č.
projednávaným návrhem Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (§ 37 stavebního zákona).
Trasa vedení 110 kV dle ţádosti byla jiţ předjednána s dotčenými orgány, jejichţ zájmů by se mohla
dotýkat. V tomto smyslu se nepředpokládají změny ve vedení trasy. Konstatovat soulad trasy vedení
VVN dle přílohy k ţádosti o územně plánovací informaci bude moţné pouze po vydání Změny č. 1
UPO Dvory nad Luţnicí zastupitelstvem obce.
III. Vedení 110 kV v k.ú. a obci Nová Ves nad Luţnicí
Předmětná trasa vedení VVN je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce.
IV. Vedení 110 kV v k.ú. a obci České Velenice
Dle textové části územně plánovací dokumentace, kterou je Územní plán obce České Velenice
(vyhláška Města České Velenice ze dne 20.06.2005) vyuţívá navrţená trasa vedení stávající koridor
nadzemního vedení VN. Trasa vedení dle přílohy ţádosti o územně plánovací informaci, je v souladu
s textovou částí územně plánovací dokumentací obce. Dle grafické části výše uvedené územně
plánovací dokumentace je trasa vedení (dle ţádosti) mírně odchýlena od trasy zakreslené v grafické
části UPD. Vzhledem k měřítku, ve kterém je grafická část územně plánovací dokumentace
zpracována, je takováto odchylka přípustná. Trasa je tedy v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací obce.
Stavební záměr je tedy možný za předpokladu splnění výše uvedených podmínek, a dále těch jejichž
dodržení vyžaduje právní řád České republiky pro umisťování staveb.
C.II.4.14 Jiné charakteristiky ţivotního prostředí
Jiné charakteristiky ţivotního prostředí nejsou uváděny.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika moţných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.I.1. Vlivy záměru na veřejné zdraví
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohroţoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a provozu
nadzemního distribučního vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých a nepřímých
vlivů na obyvatelstvo a na ţivotní prostředí. V daném případě přichází v úvahu zejména přímý vliv
elektromagnetického pole, ostatní v úvahu připadající nepřímé vlivy jsou vlivy hluku v důsledku
dopravního provozu a vlivy na ráz krajiny.
Z přímých vlivů se jedná o působení elektrického a magnetického pole, vyvolaného provozem
silnoproudých elektrických vedení, na zdraví obyvatel. Přípustné hygienické limity pro elektrická a
magnetická pole a elektromagnetická záření s frekvencí od 0 Hz do 1,7.1015 Hz stanovuje Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Pro interval 0 Hz do 100 kHz se v
souladu se směrnicí Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) hodnotí
jen netepelné působení, tedy hustota proudu indukovaného v různých částech těla elektrickým a
magnetickým polem. Kontrola těchto limitů se provádí výpočtem a má význam pouze pro
bezprostřední okolí vodičů, s kterým přijdou do styku pouze pracovníci provozní údrţby při provádění
prací na vedeních pod napětím, běţná populace není provozem elektrických vedení ohroţena.
Vliv elektromagnetického pole v okolí vedení vysokého napětí je dle přílohy č. 1 k nařízení vlády
č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zjišťován a popisován velikostí
magnetické indukce. Pro frekvenci 50 Hz je referenční hodnota magnetické indukce rovna 500 µT
pro zaměstnance a 100 µT pro ostatní osoby.
Nejvyšší přípustné hodnoty pro modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním
nervovém systému anebo magnetickým polem s frekvencí f v intervalu od 0 Hz do 10 MHz jsou
stanoveny v následující tabulce.
Obrázek č.21
Modifikovaná indukovaná proudová hustota
Modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod* - nejvyšší přípustné hodnoty
Zaměstnanci

Ostatní osoby
-2

Frekvence f [Hz]

Jmod [A.m ]

Frekvence f [Hz]

Jmod [A.m-2]

300 - 107

√2.0,01a)

0 - 107

Pětkrát niţší neţ
nejvyšší přípustná
hodnota pro
zaměstnance

a)

Maximum absolutní hodnoty modifikované proudové hustoty v centrálním nervovém systému
nesmí v ţádném časovém okamţiku překročit nejvyšší přípustnou hodnotu; v ostatních
částech trupu nesmí modifikovaná proudová hustota překročit pěti násobek nejvyšší
přípustné hodnoty uvedené v tabulce, pokud je frekvence vyšší neţ 1 Hz.
* Modifikovaná proudová hustota Jmod je definovaná jako proudová hustota, tj. proud tekoucí kolmo
k rovinné ploše s obsahem 100 mm2 dělený obsahem této plochy, která je modifikovaná
filtrem s frekvenční charakteristikou

, kde α=2000π s-1; β=7 s-1 a j je

imaginární jednotka, tedy j=√-1
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V komentáři k evropské přednormě ENV 50166/1995 je uvedena tabulka, v níţ jsou uvedeny jevy
pozorované při různých hustotách stejnosměrného a nízkofrekvenčního elektrického proudu v těle
člověka. Nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole, s kterými se mohou setkat obyvatelé, mají
natolik nízkou intenzitu, ţe hustota elektrického proudu, který v těle indukují, je podstatně menší neţ
hustota pokládaná ještě za neškodnou. Obavy ze sekundárních vlivů elektrických a magnetických
polí na zdraví obyvatel, šířené občas sdělovacími prostředky a někdy přecházejícími aţ v hysterii,
jsou vědecky nepodloţené a z informace NRL č. 11/2002 lze zmínit mj. prohlášení Komise americké
fyzikální společnosti (APS), která jiţ v roce 1995 došla k závěru, ţe ve vědecké literatuře nelze nalézt
ţádnou průkaznou souvislost mezi výskytem rakoviny a elektromagnetickými poli silnoproudých
elektrických vedení. Své stanovisko potvrdila tato instituce (APS) opět v roce 1998 oznámením, ţe:
„všechny studie publikované po roce 1995 nepřinesly nic, co by nasvědčovalo, ţe by silnoproudá
elektrická vedení měla vliv na zdraví“.
Světová zdravotnická organizace (WHO), která v roce 1996 zahájila práce na projektu, zahrnujícím
kritické zhodnocení celosvětové vědecké literatury, oznamuje v posledních „Listech faktů“, ţe během
posledních 30 let bylo publikováno více neţ 25 000 vědeckých prací zabývajících se neionizujícím
zářením. Uvádí, ţe o této tématice je známo více, neţ o jakékoliv chemické sloučenině. WHO
dodává, ţe 2. února 2000 Evropská komise vydala důleţité pojednání o principu předběţné
opatrnosti, které obsahuje návod na jeho aplikaci. Poţadavky na aplikovatelnost principu předběţné
opatrnosti nejsou zřejmě splněny pro pole s frekvencí elektrické sítě, ani pro pole radiových
frekvencí. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce vůbec neregistruje elektromagnetické
pole mezi 385-ti činiteli, které určitě, pravděpodobně nebo moţná způsobují rakovinu. W. R. Bennett
Jr. v článku „Elektrická vedení naše zdraví neohroţují“ poukazuje na nesmyslnost a zbytečnou
ekonomickou zátěţ z titulu různých výzkumných projektů zabývajících se údajným zdravotním
rizikem způsobeným dálkovým vedením elektrického proudu. Zdůrazňuje skutečnost, ţe elektrická a
magnetická pole vysokonapěťových elektrických vedení jsou směšně malá ve srovnání s poli
vytvářenými přírodními zdroji. Magnetické pole Země je stokrát intenzivnější neţ pole jakéhokoli
elektrického energetického rozvodu v úrovni zemského povrchu. Dále uvádí, ţe jízda na kole nebo v
autě zemským magnetickým polem vytváří uvnitř těla přinejmenším stejně velké elektrické pole jako
vysokonapěťové vedení.
Světová zdravotnická organizace (zdroj: Informace č. 16/2009 NRL pro neionizující
elektromagnetická pole a záření; Elektromagnetické pole (0 Hz – 300 GHz) – stav k 1. lednu 2009)
vyhlásila v roce 1997 výzkumný projekt, jehoţ úkolem bylo získat dostatek poznatků k definitivnímu
rozhodnutí, zda kromě dvou zjištěných krátkodobých účinků expozice elektromagnetickému poli ve
frekvenčním intervalu 0 Hz – 300 GHz (ohřívání tkáně těla a dráţdění nervové soustavy) existují
účinky jiné, například dlouhodobé, vyvolávající závaţná onemocnění jako je rakovina, Alzheimerova
nebo Parkinsonova choroba. Hlavní otázky, na které se během uplynulých deseti let podařilo najít
odpovědi, jsou následující:
a) Závisí zdravotní riziko z expozice elektromagnetickým vlnám na tom, jaká je jejich modulace
(impulzní, amplitudová, frekvenční)?
b) Způsobuje expozice člověka elektromagnetickým polím s intenzitou pod limity ICNIRP 1998, avšak
působícím po dlouhou dobu, rakovinu nebo jiná závaţná onemocnění jako je Alzheimerova nebo
Parkinsonova choroba?
c) Existují osoby přecitlivělé k působení elektromagnetického pole, jejichţ zdraví poškozuje i
expozice elektromagnetickému poli s intenzitou hluboko pod limity ICNIRP 1998? (Tato údajná
vlastnost podobná alergii na chemické nebo biologické látky dostala název „elektromagnetická
hypersenzitivita“.)
d) Byla prokázána příčinná souvislost mezi výskytem akutní dětské leukémie a expozicí
magnetickému poli u vedení vysokého napětí?
V uplynulých letech Světová zdravotnická organizace uspořádala k tomuto tématu řadu
speciálních seminářů, kterých se zúčastnila řada odborníků z celého světa s jednoznačným
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závěrem - teplo a indukované proudy zůstaly jedinými faktory, kterými elektromagnetické pole
můţe poškodit zdraví.
Informace NRL č. 12/2002 - Magnetická pole v okolí vodičů protékaných el. proudem
s frekvencí 50 Hz (zdroj: www.szu.cz)
Úvod
V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí vedení
vysokého napětí (a vůbec v blízkosti vodičů protékaných nízkofrekvenčním proudem) na zdraví.
(Tazatelé pouţívají často formulace o vlivu záření těchto zdrojů, i kdyţ o záření samozřejmě nejde –
vlnová délka patřící frekvenci 50 Hz je 6000 km; u nízkofrekvenčních zdrojů jde tedy vţdy o pole
blízké zóny, v kterém elektrická a magnetická pole spolu nejsou svázána vlastnostmi známými
z šíření elektromagnetických vln). Dotazy často souvisejí s obavami, zda například poruchy na
obrazech televizorů a počítačových monitorů mohou souviset s elektromagnetickým polem, které je
s to ohrozit i zdraví. Na rozdíl od jiţ neplatné vyhlášky č. 408/90 Sb. stanoví nařízení vlády
č. 480/2000Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, hygienické limity i pro nízkofrekvenční
elektrická a magnetická pole a pro statické magnetické pole, takţe k odpovědi je moţné pouţít naši
legislativu. Statické pole je pro účely uvedeného nařízení definováno jako pole neměnné nebo
měnící se velmi pomalu, takţe frekvence jeho změn je niţší neţ 1 Hz.
Hygienické hodnocení nízkofrekvenčních polí
Přípustnost expozice člověka nízkofrekvenčním elektrickým a magnetickým polím s frekvencí do
100 kHz se v citovaném dokumentu posuzuje podle hustoty elektrických proudů, které tato pole v těle
člověka vyvolají. V intervalu frekvencí od 100 kHz do 10 MHz se kromě přímého působení
indukovaných proudů v tkáni těla začíná uplatňovat i ohřev tkáně, a pro posouzení přípustnosti
expozice je nutné posuzovat oba vlivy současně. U elektrických a magnetických polí a záření
s frekvencí vyšší neţ 10 MHz se při hygienickém hodnocení posuzuje jiţ jen ohřev tkáně.
V této informaci se zabýváme polem s frekvencí energetické sítě, kdy se hodnotí jen hustota
elektrických proudů vyvolaných vnějším elektrickým a magnetickým polem. Ve většině situací, kdy je
příslušná osoba vystavena nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli, je pro posouzení expozice
člověka nízkofrekvenčnímu poli rozhodující magnetické pole. Nízkofrekvenční elektrická pole jsou
v reálných situacích slabá nebo mají vysokou impedanci, takţe se při indukování elektrických proudů
v těle uplatňují při hygienickém hodnocení zřídka. Protoţe účinek indukovaných elektrických proudů
na tkáň těla (jde především o působení na nervovou soustavu) je okamţitý, hodnotí se indukované
proudy podle efektivních hodnot přes periodu. (Teprve v intervalu od 1 kHz výš je přípustné
středování za dobu jedné sekundy). To je podstatný rozdíl ve srovnání s hodnocením tepelného
působení polí s frekvencí vyšší neţ 100 kHz, kdy se středování provádí za dobu šesti minut. U
statického magnetického pole, kdy k indukování elektrických proudů v těle můţe docházet jen
v důsledku pohybu těla nebo jeho částí v takovém poli, je pro hygienické hodnocení expozice
zaměstnanců výjimečně pouţit časový průměr velikosti magnetické indukce, které je příslušná osoba
vystavena během pracovní směny.
Nejvyšší přípustná hustota indukovaného proudu pro hlavu a hruď exponované osoby je pro
frekvenční interval od 4 Hz do 1 kHz (tedy i pro frekvenci 50 Hz, kterou se tato informace zabývá)
v citovaném nařízení vlády stanovena pro zaměstnance na 0,01 A/m2, pro ostatní osoby
(obyvatelstvo) na 0,002 A/m2, tedy pětkrát méně.
Nařízení vlády stanoví pro praktická měření referenční hodnoty pro intenzitu elektrického a
magnetického pole. Nejsou-li překročeny referenční hodnoty pro intenzity polí, je tím zajištěno, ţe
není překročena ani nejvyšší přípustná hodnota hustoty indukovaných proudů v těle exponované
osoby. Protoţe referenční hodnoty jsou stanoveny tak, aby při jejich dodrţení nemohlo dojít
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k překročení nejvyšší přípustné hodnoty za ţádných okolností, je v konkrétních situacích zpravidla
moţné prokázat nepřekročení nejvyšší přípustné hodnoty i při značném překročení referenční
hodnoty. Taková situace se zvláště často vyskytuje u nehomogenních polí, kdy je vyšší intenzitě pole
vystavena jen malá část těla. Tuto okolnost je třeba brát v úvahu při hodnocení expozice
magnetickým polím v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem. Pro frekvenci 50 Hz je
referenční hodnota magnetické indukce pro zaměstnance rovná 5.10-4 T (500 T), pro ostatní osoby
10-4 T (100 T). To jsou hodnoty velmi nízké, opuštěná evropská přednorma ENV 50166/1995 měla
pro tento případ referenční hodnotu pro zaměstnance 2.10-3 T a pro obyvatelstvo 5.10-4 T.
Vliv magnetického pole na elektrická zařízení
Touto problematikou se podrobně zabývá elektromagnetická kompatibilita. Na rozdíl od těla člověka
je u elektrických přístrojů mnohem více moţností, jak můţe magnetické pole na přístroj působit.
Hlavní vlivy jsou dva. První je stejně jako u těla člověka indukování elektrických proudů v obvodech
přístroje. Většina přístrojů je však konstruována tak, ţe indukované proudy v nich jsou slabé a
neruší, i kdyţ je střídavé magnetické pole vyvolává prakticky v kaţdém zařízení s elektricky vodivými
částmi. Druhým vlivem, který se však týká jen omezené skupiny přístrojů, je působení magnetického
pole na svazek elektronů. Těmito přístroji jsou televizory, počítačové monitory s klasickou
elektronkovou (vakuovou) obrazovkou, speciální přístroje jako je hmotnostní spektrograf, elektronový
mikroskop a podobně. U televizorů a počítačových monitorů se působení magnetického pole
projevuje rozostřením obrazu, chvěním a vlněním jeho okrajů, případně změnami barev, má-li
magnetické pole statickou sloţku. Při četných měřeních jsme ověřili, ţe znatelné ovlivnění obrazu
můţe nastat jiţ při hodnotě magnetické indukce 5 T a frekvenci 50 Hz. Hodnoty magnetické indukce
způsobující tyto poruchy obrazu jsou tedy hluboko pod referenční hodnotou (100 T pro ostatní
osoby při frekvenci 50 Hz a 0,056 T pro ostatní osoby a statické magnetické pole). Tyto hodnoty stačí
však k podstatnému zhoršení podmínek pro práci s počítači a k pokaţení pohody bydlení při
sledování televizních pořadů.
Magnetické pole vodičů protékaných elektrickým proudem
Výpočty magnetického pole (magnetické indukce v jednotkách T nebo T) byly provedeny pro
geometricky různě uspořádané vodiče protékané proudy s frekvencí 50 Hz majícími různou fázi. U
vedení vysokého napětí jsou výpočty provedeny pro konfigurace pouţívané v ČR. Pro velikost
elektrických proudů byly zvoleny vţdy nejvyšší hodnoty, na které jsou příslušná vedení dimenzována
(například pro vedení pouţívající napětí 400 kV celkový proud v jedné fázi rovný 2100 A). Pro dva a
více vodičů je nutné vektory magnetické indukce od jednotlivých vodičů vektorově sečíst a pak se
započtením jejich fáze určit pro kaţdý posuzovaný bod prostoru efektivní hodnotu výsledného pole.
V těchto případech jiţ nejsou vztahy tak triviální jako pro jeden přímý vodič a v tomto textu je
neuvádíme. Pro výpočty jsme sestavili poměrně univerzální počítačový program v grafickém editoru
AXUM6. Výsledky výpočtů vyjádřené graficky jsou pro často se vyskytující situace uvedeny dále.
Vedení vysokého napětí
V tomto odstavci se pojednává o magnetickém poli, které je v okolí vodičů vysokého napětí. V
poslední době jsou na toto téma poměrně časté dotazy a smyslem tohoto odstavce je ukázat, ţe
není nutné se obávat o vlivu těchto polí na zdraví. Jelikoţ moţných konfigurací jednotlivých vedení je
velmi mnoho, není moţné zde vzhledem k rozsahu uvést magnetické pole u všech. Proto jsou
ukázány tři hlavní zástupci: nejběţnější dálkové vedení 110 kV, potom také poměrně běţné vedení
220 kV a poslední řídce se vyskytující vedení s nejvyšším proudovým zatíţením 400 kV. Vedení
jiných pouţívaných typů mají magnetická pole niţší a proto je moţné jejich účinky shora omezit
těmito zástupci. Je také třeba poznamenat, ţe výpočty byly prováděny pro maximální moţná
proudová zatíţení daných vodičů a ţe tedy hodnoty pole za reálných podmínek budou mnohem
menší. Jelikoţ magnetické pole je podél vodiče neměnné, ukazují všechny obrázky pouze 2D řezy
rovinou kolmou na vodiče. U kaţdého vedení je uveden základní obrázek rozloţení pole v blízkém
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okolí vodičů. Následně jsou pak ještě uvedeny průběhy magnetické indukce v nejbliţších místech, ve
kterých je povolena stavba, to je v 8 m od nejbliţšího vodiče pro vedení 110 a 220 kV a 12 m pro
vedení 400 kV. Polohy jednotlivých řezů jsou ukázány na následujícím obrázku.
Obrázek č.22
Polohy řezů rozložení pole v okolí vedení vysokého napětí

Jelikoţ se výška vodičů nad zemí mění mezi dvěma stoţáry, bylo magnetické pole vypočteno pro
vodiče jdoucí ve výšce uvedené na příslušném náčrtku stoţáru. Pro případ, kdy jsou vodiče níţe je
třeba si na obrázku zobrazujícím rozloţení pole v okolí vodičů představit svislou vzdálenost o danou
hodnotu níţe. Hodnoty magnetického pole však zůstanou zachovány. Ty jsou totiţ platné pro
libovolnou vzdálenost vodičů od země. U obrázků ukazujících průběh magnetického pole ve
vzdálenosti 8 a 12 m od nebliţšího vodiče takové posuny nejsou třeba, neboť tyto řezy nejsou
fixovány na vzdálenost od země.
Na následujícím obrázku je uveden velmi běţný zástupce stoţárů tohoto vedení i s příslušnými
kótami. U tohoto typu vedení je maximální moţný proud v jednom vodiči 1240 A. Stoţár nese dvě
soustavy třífázových vedení.
Obrázek č.23

Příklad stožáru 110kV
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Na následujících obrázcích jsou pak znázorněny jednotlivé vodiče jedné soustavy čísly 1,2,3. Proud
v jednom vodiči činí 1240 A.
Obrázek č.24
Prostorové rozložení efektivní hodnoty velikosti magnetické indukce v okolí
vodičů 110kV

Rozloţení magnetického pole v okolí vodičů je vyneseno na předchozím obrázku. Na následujících
obrázcích jsou pak průběhy pole v minimální vzdálenosti, ve které je povolena stavba.
Obrázek č.25

Minimální vzdálenost od vodičů pro stavbu

Průběh efektivní hodnoty magnetické indukce ve vzdálenostech 8 m od nejbliţšího vodiče, a to jak v
rovině rovnoběţné se zemí, tak v rovině kolmé na zem. Z obrázku je vidět, ţe jiţ ve čtverci asi 4x4 m
kolem vodičů není překročena referenční hodnota pro obyvatelstvo. To tedy znamená, ţe i maximální
přípustná hodnota je zde s rezervou splněna. V místech moţné zástavby je pak hodnota ještě niţší a
dosahuje maximálně 16 mT, coţ je asi 20 % z referenční hodnoty.
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Za nepřímý negativní vliv realizace záměru na obyvatelstvo lze povaţovat výšku stoţárů a vedení,
která můţe na určitý okruh obyvatel působit rušivě ve vztahu k dosavadnímu rázu krajiny. Během
realizace záměru můţe negativně působit na obyvatelstvo v blízkosti koridoru hluk a emise z
dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Jelikoţ trasa vedení vede mimo obydlená území,
činnosti související s výstavbou vedení nebudou intenzívní a jsou časově omezeny, byl by
poţadavek na zpracování hlukové studie neopodstatněný.
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické
aspekty nebudou realizací záměru ovlivněny.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, ţe by mohl nastat jakýkoliv vliv na
ovzduší nebo klima.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
Výstavba
Hluk v období provádění stavebních a konstrukčních prací je moţno označit vzhledem k umístění
záměru za celkově málo významný. Záměr se nachází ve volné krajině, bez přítomnosti hlukově
chráněných objektů. Pro období provádění stavebních a konstrukčních prací dále platí korekce
+10 dB k základním limitům. Intenzita dopravy v odhadované četnosti nejvýše několika jednotek
vozidel denně je pod úrovní, při které by tento provoz měl být povaţován za zdroj dopravního hluku
(Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996,
2005).
Negativní vliv hluku a vibrací ze stavby lze povaţovat za dočasný, protoţe hluk ze staveniště bude
vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena (dle harmonogramu předpokládáme dobu
výstavby na několik týdnů). S ohledem na výše uvedenou dobu výstavby lze předpokládat, ţe doba
emitování hluku a emisí do okolí bude z titulu výstavby (činnost stavebních strojů a mechanismů,
pojezdy automobilů případně vlakových souprav) mnohem kratší. Pro minimalizaci negativních vlivů
jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Zhotovitel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí
šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu. Veškeré stavební práce
spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány v denní
době.

Provoz
Provoz záměru je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk.
Akustické jevy mohou vznikat v okolí stávajících rozvoden (provoz transformátorů způsobující
charakteristický zvuk na frekvenci 50 Hz), ty však nejsou předmětem záměru. Za vlhkého počasí
mohou vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení") v okolí stoţárů s
izolátory. Hladina akustického tlaku v důsledku těchto jevů se můţe na úrovni terénu pohybovat aţ
kolem nočního limitu (LAeq,T = 40 dB). V prostoru obytné zástavby je proto nutno jim věnovat
pozornost, ve volné krajině nejde o problém. Pokud se sršení výrazněji projevuje, svědčí to o
zvýšených ztrátách ve vedení. Situace proto bývá v ekonomickém zájmu provozovatele vedení
urychleně technicky řešena. Vzhledem k tomu, ţe nové vedení je navrţeno mimo obytnou zástavbu,
není třeba se touto problematikou dále zabývat.
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Hlukové vlivy dále způsobuje údrţba ochranného pásma vedení (mýcení náletů), kterou je nutno
provádět v intervalu cca 2 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru však nejde o
významný problém.

D.I.4. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.4.1 Vlivy na půdu
V etapě výstavby je třeba počítat s realizací přístupových cest do manipulačních prostorů v
bezprostředním okolí stoţárů. Po ukončení stavební činnosti budou takto dotčené pozemky uvedeny
zpět do původního stavu.
Při realizaci záměru nebudou prováděny zemní práce většího rozsahu nebo v souvislém pruhu,
pouze ve stoţárových místech budou hloubeny maloplošné výkopy pro základy do hloubky cca 2-3
m. Tyto zemní práce nepředstavují významný zásah do půdního fondu ani do horninového prostředí.
Vlivem výstavby dojde k objemově manipulaci s ornicí a drnem. Přesná bilance zemních prací není
v této fázi projektové přípravy k dispozici. Při dodrţení standardních stavebních postupů by půdní
povrch neměl být dotčen větrnou ani vodní erozí, coţ je dáno zejména rychlostí výstavby a
bezprostřední rekultivací.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Stavbou vyvolaný zábor pozemků má dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků zastavěním pro
základy stoţárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto důvodu je moţné hodnotit
zábor zemědělských půd jako málo významný. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou
posuzovaným záměrem dotčeny.
V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, ţe by měla nastat významná
kontaminace nebo eroze půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek
(např. pohonné hmoty, maziva apod.) budou průběţně sanovány podle zpracovaného havarijního
plánu.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvaţovanému záměru ţádná omezení.
Z hlediska znečištění půd se při dodrţení standardních stavebních postupů při výstavbě nebude
půda negativně ovlivněna.
D.I.4.2 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Základy stoţárů budou blokové s předpokládanou hloubkou zaloţení u kotevních stoţárů 3 m u
nosných stoţárů s blokovými základy 2m. O typu základu bude u kaţdého stoţáru rozhodnuto na
základě geologického průzkumu (vrtu) ve stoţárovém místě, který bude prováděn ve fázi projektu pro
stavební povolení.
Základové patky stoţárů tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území,
bez dalších vlivů na její kvalitu.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
Záměr nezasahuje do aktivního těţebního ani výsypkového prostoru.
V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, ţe by mohla nastat kontaminace
přírodních zdrojů.

D.I.5. Vlivy na vodu
Ovlivnění reţimu podzemních vod je redukováno na omezený počet bodů, tj. stoţárových míst.
Hloubka výkopů pro základy stoţárových patek se obvykle pohybuje mezi 2 – 3 m. V rámci
hydrogeologických poměrů v trase vedení VVN je vliv na podzemní vody zcela nevýznamný.
Dešťová voda bude během provozu i výstavby záměru vsakovat volně do terénu, obdobně jako za
stávajícího stavu. Vliv na charakter odvodnění oblasti je proto hodnocen jako nulový, hydrologické
charakteristiky území nebudou záměrem ovlivněny. Vedení na své trase kříţí několik vodních toků.
Kříţení těchto vodních toků bude provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s
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napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné poţadavky - Společné specifikace. Nebudou ovlivněny
hydraulické parametry toků.
Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je moţné teoreticky pouze v omezeném
časovém období výstavby, např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím
zemin při silnějších deštích. Jedná se o malé a běţně akceptované riziko, které bude minimalizováno
poţadovaným dodrţováním pracovních postupů. Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními
a jejich důsledným dodrţováním zamezit úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních
mechanizmů do horninového prostředí. Pak lze vzhledem k relativně nízké intenzitě provozu techniky
a časovému omezení povaţovat toto riziko za nepodstatné.
Při provozu vedení nejsou vypouštěny ţádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových vod,
nebude proto ovlivněna kvalita povrchových vod.
Vlastní provoz přenosového vedení tedy neovlivní mnoţství ani jakost povrchových i podzemních
vod, podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

D.I.6. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy
S ohledem na realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k této sloţce
ţivotního prostředí. Nelze očekávat, ţe by tyto vlivy překročily únosnou mez a způsobily nevratné
změny v přilehlých a vzdálenějších ekosystémech.
Výkopové a montáţní práce mohou být zdrojem lokálních vlivů na biotu. Vzhledem k tomu, ţe
většina stoţárových míst je dobře přístupná a lokalizovaná budou tyto vlivy zcela nevýznamné.
Uplatnění negativních vlivů záměru lze předpokládat při realizaci, kdy v místech provádění
stavebních a montáţních činností a dočasných dopravních a manipulačních tras dojde k částečné
likvidaci vzrostlých náletových keřů a křovin a téţ částečnému vyhubení menších bezobratlých
ţivočichů. Vzhledem k maloplošnému charakteru a časovému omezení těchto zásahů nemohou mít
významný vliv na sníţení počtu populace a ţivočišných druhů v dotčených oblastech.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Délka trasy na PUPFL bude předběţně cca 2720 m, z toho cca 310 m v bezlesí. Předběţně bude
umístěno 28 stoţárů na orné půdě (téměř výhradně v k.ú. Suchdol nad Luţnicí a Hrdlořezy), 23
stoţárů na trvalých travních porostech (hlavně Dvory nad Luţnicí a Nová Ves nad Luţnicí.), 13
stoţárů na PUPFL (5 v k.ú. Dvory nad Luţnicí, 5 v k.ú. Nová Ves nad Luţnicí, 3 v k.ú. České
Velenice) a 17 stoţárů na ostatních pozemcích (neplodná půda nebo jiná plocha).
Plocha omezení ve vyuţívání PUPFL je cca 7,56 ha. K dotčení pozemků lesa (PUPFL) tedy dojde při
průchodu trasy napříč lesními porosty jejich smýcením v etapě výstavby a následným omezením
vyuţití těchto pozemků v šířce ochranného pásma v etapě provozu. Z hlediska lesního zákona (č.
289/1995 Sb.) dochází v ochranném pásmu VVN k trvalému omezení vyuţívání pozemků pro plnění
funkcí lesa. Omezení vyuţívání je společně s odnětím Vyhláškou MZe ČR č. 77/1996 Sb.
klasifikováno jako zábor.
Ochrana proti dosedání velkých ptáků
Ochranu volně ţijících ptáků proti zranění či usmrcení elektrickým proudem upravuje § 5a, odst. 6)
zákona č. 114/1992 Sb. říkající, ţe kaţdý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého
napětí, je povinen opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků
elektrickým proudem.
K ohroţení ptáků z hlediska usmrcení elektrickým proudem dochází u vedení vysokého napětí (od 1
kV do 52 kV), kde jsou vzdálenosti mezi fázovými vodiči a ocelovou konstrukcí stoţáru menší.
Dosedáním a vzletem ptáků na jakémkoli místě vodičů vedení od napěťové hladiny 110 kV není
naprosto ohroţena jejich bezpečnost, neboť nejmenší vzdálenost mezi fázovými vodiči a mezi
fázovým vodičem a zemnícím vodičem, které by museli rozpětím křídel překlenout a tím způsobit
krátké spojení, je 3,5 – 3,8 m. Dosedáním a vzletem ptáků na jakémkoli místě stoţárové konstrukce
vedení od napěťové hladiny 110 kV není naprosto ohroţena jejich bezpečnost, neboť nejmenší
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vzdálenost mezi fázovým vodičem a ocelovou konstrukcí, kterou by museli rozpětím křídel překlenout
a tím způsobit krátké spojení, činí minimálně 2,25 m.
Vlivy na lokality soustavy NATURA 2000
Krajský úřad Jihočeského kraje – odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví ve svém
stanovisku ze dne 12.4. 2010 (č.j. KUJCK11585/2010 OZZL/2/Tr) vyloučil významný vliv
posuzovaného záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 2000. (viz
Příloha č. H-2.1 Stanovisko krajského úřadu Jihočeského kraje a Příloha č.2.2 Stanovisko AOPK ČR
Správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko)
V rámci výstavby a provozu vedení vvn nelze předpokládat ovlivnění rostlinných nebo ţivočišných
druhů nad únosnou míru.

D.I.7. Vlivy na krajinu
Nadzemní vedení VVN opticky představuje liniový prvek v krajině, jehoţ vnímání je do značné míry
subjektivní. Obecně jako výrazně negativní je však vnímáno jen v konkrétních případech, především
v čistě přírodním nebo v přírodě blízkém území, a je značně závislé na četnosti, výšce a umístění
stoţárů.
Trasa záměru prochází v oblasti Suchdol nad Luţnicí volnou převáţně zemědělskou krajinou, pro
oblast Hrdlořezy a Dvory nad Luţnicí bylo zvaţováno několik variant tras vedení, z posouzení vlivu
variant tras a po dohodě s CHKO Třeboňsko v tomto úseku byla vyhodnocena navrhovaná varianta
jako nejvýhodnější.
Ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění lze vlivy záměru v úseku Hrdlořezy – Dvory
nad Luţnicí shrnout následujícím způsobem:
Vlivy na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

slabý

Vlivy na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

slabý

Vliv na VKP

slabý

Vliv na ZCHÚ (CHKO)

silný

Vliv na kulturní dominanty

ţádný

Vliv na estetické hodnoty

Středně silný aţ silný

Vliv na harmonické měřítko krajiny

velmi silný

Vliv na harmonické vztahy v krajině

středně silný

Navrţená varianta vedení vvn je navrţena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto
hodnocena jako nejméně konfliktní zásah do krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V případě realizace záměru je nutno respektovat následující podmínky:
(1) Na místech kříţení záměru s biokoridory, za účelem lepšího začlenění do krajiny a jako
kompenzaci umístění nových technických objektů do volné krajiny, bude provedena doplňující
výsadba dřevinné zeleně stanovištně vhodných druhů
(2) budou přijata opatření pro zamezení negativního vlivu na funkčnost biokoridoru s ekoduktem.
Situování trasy vedení zde bylo v detailu upřesněno tak, aby trasa vedení procházela v co největší
míře přes pozemky bez vegetace a realizace záměru byla spojena s minimálním zásahem do
porostů.
Posouzení vlivu variant navrhované stavby v úseku Hrdlořezy – Dvory nad Luţnicí na krajinný ráz ve
smyslu §12 zákona č. 114/1992Sb. v platném znění viz přílohy č. H-6, H-7.
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D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek nebude v rámci navrţeného trasování záměru dotčen.
Záměr nebude mít vliv na architektonické památky. V místě projektovaných zemních a technických
pracích se nenachází ţádné 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.
Při realizaci záměru (v průběhu zemních prací) nelze vyloučit moţnost archeologického nálezu.
Území dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu uvedeného zákona bude
nutné stavbu od jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické struktury situaci
prostřednictvím oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat, včetně
provedení archeologického výzkumu.
Lokalita záměru se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám. V
případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno jako při nálezu archeologických památek.

D.I.9. Vlivy na dopravní infrastrukturu
Výstavba
Dopravní nároky v období výstavby (špičkově aţ jednotky těţkých nákladních vozidel za den) jsou
celkově malé, dočasné a nezpůsobující dopravní problémy na komunikacích dotčeného území. Při
výstavbě nedojde k uzavírce silnic pouze ke krátkodobému lokálnímu omezení provozu na silnicích a
ţelezniční trati. Pro montáţ vodičů přes komunikace a tratě budou pouţity přechodové bariery,
udrţující rozvinovací lana a vodiče v potřebné výšce nad komunikacemi. Taţení vodičů přes
ţelezniční trati bude prováděno za dozoru příslušné dráţní organizace. V místech kříţení se
silnicemi budou při taţení vodičů instalovány přenosné značky, omezující rychlost. V místech
těsného souběhu se silnicí II/103 mezi Novou Vsí nad Luţnicí a Českými Velenicemi nelze vyloučit
místní regulaci provozu na této komunikaci vţdy pouze v blízkosti jednotlivých stoţárů na nezbytně
nutnou dobu při realizaci základů stoţárů a jejich montáţi, a to na základě rozhodnutí o povolení
zvláštního uţívání silnice, vydané silničním správním úřadem. Toto omezení je nutné vhledem
k těsné blízkosti vedení a komunikace. Jiné umístění trasy vedení by vedlo k rozsáhlému a trvalému
odlesnění a omezení ve vyuţívání lesních pozemků v souběhu s tratí nebo komunikací.
Provoz
Záměr neklade nároky na dopravní infrastrukturu dotčeného území. V období provozu jsou dopravní
nároky zanedbatelné (jednotky lehkých vozidel za rok).

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaţenému území a populaci
Rozsah vlivů záměru je převáţně lokální, daný rozsahem ochranného pásma záměru. Širší rozsah
vlivů se můţe projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu. V přímo dotčeném území
(ochranné pásmo záměru) lidé nebydlí, v širším území (vizuální kontakt se záměrem) se můţe záměr
dotknout řádově sta aţ tisíce obyvatel.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické poţadavky, očekávané vlivy na obyvatelstvo
jsou proto spíše rázu psychologického, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického.
Vlivem přesahujícím blízké okolí vlastní stavby po jejím dokončení je vznik nové technické dominanty
v okolní krajině. Míra estetického vnímání této skutečnosti je faktorem subjektivním. Vyloučit nelze
ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti.
Za zanedbatelný nebo téměř nulový lze povaţovat vliv nového vedení na půdu, vodu, horninové
prostředí a přírodní zdroje protoţe tyto nebudou výstavbou ani provozem téměř dotčeny.
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Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu na flóru, faunu a
ekosystémy. Nelze očekávat, ţe by tyto vlivy překročily únosnou mez a způsobily nevratné změny v
přilehlých a vzdálenějších ekosystémech.
Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, ţe záměr výstavby vedení nebude mít
výrazný dopad na veřejné zdraví, flóru, faunu a ekosystémy, coţ je dokladováno v textu oznámení a
v přílohách. Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace
všech ve studiích prezentovaných doporučení a vyuţitím nejlepších dostupných technik (viz. Kapitola
D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, sníţení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů). Rozsah vlivů na
ostatní sloţky ţivotního prostředí je velmi nízký aţ zanedbatelný.
Přestoţe kvantifikace vlivů posuzovaného záměru na ekosystémy není jednoduchou záleţitostí, lze
v rámci předkládaného oznámení formulovat názor, ţe realizací záměru výstavby nového vedení
nebudou překročeny limity v rámci posuzovaného území.

D.III. Údaje o moţných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu ţádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní
hranice.

D.IV. Opatření k prevenci,
nepříznivých vlivů

vyloučení,

sníţení,

popř.

kompenzaci

Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení 2x110 kV lze specifikovat převáţně ve stadiu
realizace díla. Pro jejich vyloučení je ţádoucí vypracovat podrobný plán průběhu a organizace
realizace díla, obsahující mimo jiné určení a vyčíslení mnoţství vzniklých odpadů včetně konkrétního
způsobu jejich likvidace, optimální stanovení přístupových tras na staveniště, preventivní opatření a
příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních
strojů.
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, sníţení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
spočívají v těchto oblastech:
- minimalizace prostorových nároků vedení,
- dodrţení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu s ohledem na
ochranu ţivotního prostředí a veřejného zdraví,
- stanovení nezbytného rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les a prořezu vzrostlé zeleně,
- stanovení mnoţství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během výstavby a určit způsob
jejich vyuţití nebo odstranění v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění. V
maximální míře preferovat vyuţití odpadů jako druhotné suroviny,
- zpracování časového plánu realizace stavby.
Výsledkem procesu posouzení vlivů na ţivotní prostředí můţe být dále řada zdůvodněných opatření,
zaměřených na ochranu jednotlivých sloţek ţivotního prostředí a veřejného zdraví. Tato opatření se
stanou součástí podmínek navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě i provozu
záměru provedena.
Základní opatření k prevenci, vyloučení, sníţení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů při
výstavbě spočívají v těchto oblastech:
- při výstavbě postupovat v souladu se zásady organizace výstavby (ZOV),
- manipulaci s vodícími lany (montáţ) provádět maximálně šetrně ve vztahu k potokům.
Vyloučit průjezd dopravních a stavebních mechanismů přes potoky, břehové porosty
- Stoţáry včetně přístupových cest situovat v maximální míře mimo registrované VKP a
skladebné části ÚSES.
Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ENERGOTIS, s.r.o., Květen 2010

Vedení 2x110 kV Suchdol nad Lužnicí – České Velenice
63

-

Zařízení staveniště umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby dále mimo pozemky
se zastoupením nelesních porostů a dřevin a v dostatečné vzdálenosti od břehových hran
vodotečí při současném zajištění jejich břehových porostů

-

Vyloučit přejezdy dopravních a stavebních mechanizmů přes potoky a břehové porosty mimo
stanovené přístupové trasy. Přístupové trasy volit pokud moţno tak, aby byly vyloučeny
přejezdy přes vodoteče, v nevyhnutelném případě pouze přes dočasně vybudované přejezdy
při zachování odtokových poměrů.

Stoţáry umisťovat v bezpečné vzdálenosti od břehové hrany a mimo ochranná pásma
vodních zdrojů 1.stupně a vnitřní části 2.stupně (2.A).
- v případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací informovat příslušný
orgán státní památkové péče a umoţnit provedení záchranného archeologického průzkumu
dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
- kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu přednostně v období vegetačního
klidu (listopad – březen). Postupovat v souladu s ČSN DIN 18 920 (ochrana stromů, porostů a
ploch určených pro vegetaci při stavebních činnostech),
- v maximální moţné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a preferovat
jejich vyuţití jako druhotné suroviny. Výkopovou zeminu pouţít k terénním úpravám v okolí
výstavby stoţáru. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky,
- odpad z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během výstavby vyuţít po dohodě s
vlastníkem pozemku přednostně jako palivo (dřevo), rozdrtit v mobilním štěpkovači a
ponechat hmotu na lesních pozemcích nebo zkompostovat,
- v případě potřeby zajistit skrápěním sníţení sekundární prašnosti stavenišť a přístupových
komunikací,
- průběţně kontrolovat technický stav pouţívaných stavebních a dopravních mechanismů a
jejich vybavení prostředky pro likvidaci případných úniků ropných látek,
- neponechávat v chodu motor nákladních automobilů, stojí-li vozidlo na místě stavby stoţáru,
- zajistit pravidelné proškolování zaměstnanců dodavatele stavby v oblasti dodrţování ZOV a
havarijního plánu. Provádět pravidelnou kontrolu dodrţování ZOV a znalosti havarijního
plánu,
- veškerou údrţbu a opravy stavebních a dopravních mechanismů včetně doplňování
pohonných a mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně
mimo obvod stavenišť. Zjištěné úniky budou neprodleně lokalizovány, ohlášeny a odborně
sanovány,
- Orniční vrstvu, skrytou z výkopů jam pro základy, pouţít po skončení montáţních prací na
odstraňování škod na pozemcích v montáţních místech a přístupových trasách,
- plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do původního
stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem nemovitosti dohodnuto
jinak.
Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na ţivotní prostředí, kterým je údrţba ochranného
pásma vedení, omezit v těchto oblastech:
- minimalizovat ztráty při přenosu elektrické energie,
- šetrně provádět výřez s důslednou likvidací vyřezaných náletových křovin a keřů,
- při údrţbě stoţárů a vodičů omezit pouţívání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných
vodám (viz. Příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách). Zajistit odstranění veškerých
zbytků pouţívaných látek a jejich obalů v souladu s poţadavky zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech a souvisejících předpisů,
- udrţovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údrţby vedení pouze ve stanoveném
nezbytně nutném rozsahu.
-
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Technická opatření:
Ochrana vod
 Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodrţováním omezit
riziko i drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů do
horninového prostředí;
 Kříţení vodních toků a ploch, je nutné ji projednat s příslušným vodoprávním úřadem (podle
§17 zákona č. 254/2001 Sb.);
 Další stupně projektové dokumentace předloţit Správcům toků a povodí, přizvat je k dalšímu
jednání a předem oznámit zahájení stavby. Přizvat zástupce Správců toků a povodí ke
kolaudaci, kde mu bude předáno zaměření stavby vedení dle skutečného provedení
(v úsecích kříţení výše uvedených vodních toků), potvrzené investorem i dodavatelem a to i
v digitální podobě;
 Stoţáry budou umístěny v bezpečné vzdálenosti odběhových hran vodních toků;
 V blízkosti vodních toků je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a
montáţních činností a důsledně šetřit břehové porosty. Případné kácení břehových porostů
v místech kříţení vodních toků a ploch, ať uţ pro provádění vlastní stavby, nebo při
následném provozu vedení, předem projednat se správci a vlastníky příslušných vodních toků
a ploch;
 V záplavovém území vodních toků nebude skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani
jiné látky, nedojde ke znečištění toků a okolních pozemků. Dřevní hmota z odstraňovaných
břehových a doprovodných porostů musí být ihned odváţena;
 Před vybudováním jednotlivých základů stoţárů vedení bude nutné provést pro kaţdý
podpěrný bod hydrogeologické posouzení místa, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění
mnoţství a jakosti podzemních vod;
 Při provádění stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje budou navrţena
následující opatření:
- Zkalená voda odčerpávaná z výkopů pro základ paty stoţáru bude jímána a odváţena
mimo stanované ochranné pásmo
- Stavební stroje a mechanismy budou pouţívat pouze ekologické pohonné hmoty a
oleje
- Na místě stavby bude k dispozici dostatečné mnoţství sanačního materiálu a
vodotěsných nádob pro případ úniku pohonných hmot anebo olejů
- Pracovníci provádějící stavební práce budou důrazně a prokazatelně poučeni o
mimořádných opatřeních
 ve vodohospodářsky významných územích (zátopová území, vodní toky) nesmí být
provozována jakákoliv manipulace s látkami závadnými z hlediska dopadu na povrchové
nebo podzemní vody. Zvláště nepřípustné je jejich skladování, dále zde nesmějí být ani
krátkodobě opravovány ţádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněţ zde není
přípustné jejich parkování. Pro parkování a opravy musí být zřízen stavební dvůr, který musí
být situován mimo toto území;
 všechny mechanismy, které se budou pohybovat ve vodohospodářsky významném území
(zátopová území, vodní toky) musí být v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je
kontrolovat zejména z hlediska moţných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna
pravidelně, vţdy před zahájením prací v těchto územích;

Ochrana ovzduší
 dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu
provádění zemních prací;
 vlastní zemní práce provádět po etapách vţdy v rozsahu nezbytně nutném;
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v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských sídlišť

Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny
Pro minimalizaci vlivů na VKP, ÚSES a ZCHÚ
 Pro transport materiálů a příjezdy techniky přes lesní porosty v maximální míře vyuţívat
stávající lesní cesty,
 zavádění vodičů přes všechny vodní toky a plochy, ve kterých jsou dokládána společenstva
podmáčených luk a mokřadů, provádět pěším způsobem za pouţití systému zaváděcích
pomocných lan, bez pojezdů techniky přes toky a podmáčené části luk;
 pro veškerou techniku, která se bude v prostoru přechodů kolem toků a v nivách pohybovat,
zajistit bezvadnost stavu techniky z hlediska těsnosti hydraulických a palivových systémů;
dodavatel předloţí kontrolní systém stavu a provozu techniky;
 Při přípravě území nových průseků kompaktními porosty dřevin zajistit ochranu všech prvků
keřové vegetace, které nedosahují výšky normované překáţky v OP vedení;
 v dalším stupni projektové dokumentace podrobně specifikovat všechny trvalé a dočasné
zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa na základě důsledného prověření všech
moţností důsledné ochrany lesních pozemků;
 minimalizovat rozsah dočasných záborů lesních pozemků zúţením manipulačních pásů,
potřebných pro výstavbu vedení a vyloučit umísťování zařízení staveniště v lesních
porostech;
 v dalším stupni projektové přípravy specifikovat veškeré pozemky, kde stavba bude
realizována v ochranném pásmu lesa, ve vztahu k ochraně okrajů lesních porostů;
 zajistit takovou prostorovou koordinaci pro trasování nového vedení, která i při uplatnění
poţadavků na ochranná pásma vedení 110 kV bude znamenat důslednou ochranu okrajů
okolních lesních porostů jako základních stabilizačních prvků těchto porostů;
 v dalším stupni projektové dokumentace omezit přibliţovací linky a přístupové cesty v lesních
porostech;
 zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených lesních
porostech;
 projednaný minimalizovaný rozsah odlesnění řešit postupně a výhradně v obdobích
vegetačního klidu;
 v dotčených lesních porostech přednostně řešit změnu platného LHP ve smyslu postupné
realizace stabilizačních opatření v okolních porostech (např. závory, rozluky, dosadby
melioračních a zpevňujících dřevin atp.);
 vyloučit umístění stoţárových míst na břehové hrany toků a do aktivních inundačních
prostorů;
Pro minimalizaci vlivů na floru, faunu a mimolesní porosty dřevin
 vyloučit umístění nových stoţárových míst z břehových hran vodotečí a z aktivních
inundačních území podél toků v navrhované trase, prověření této zásady doloţit v dalším
stupni projektové dokumentace;
 zavádění vodičů přes vodní toky provádět pěším způsobem za pouţití systému zaváděcích
pomocných lan, bez pojezdů techniky přes prostory niv a toků;
 při přípravě území pro výstavbu řešit jen minimální kácení v porostech dřevin, výhradně
v období vegetačního klidu;
 při kácení dřevin v břehových a doprovodných porostech toků pouţívat pro motorové pily
biomaziva a doplňování pohonných hmot řešit mimo kontakt s průtočným profilem toků;
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sníţit manipulační pásy a plochy v kontaktu s xerofytními stanovišti z důvodu ochrany
teplomilných druhů hmyzu a plazů;
zavádění vodičů přes lokality s výskytem zvláště chráněných a regionálně významných druhů
rostlin řešit jen pěším způsobem mimo dobu vrcholné vegetace (prevence ošlapů a sešlapů
jedinců uvedených druhů);
stavební práce důsledně řešit bez pojezdů těţké techniky přes prostory ověřeného rozsahu
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin;
Jako určitou kompenzaci za kácené dřeviny navrhnout náhradní výsadby keřů a nízkých
dřevin, především do prostorů nově vzniklých průseků jako jednoho z opatření na postupné
potlačování případného šíření invazních druhů rostlin, případně dosadbu nízkých dřevin a
keřů do prostorů skladebných prvků ÚSES, které trasa křiţuje;
Zajistit ochranu všech mimolesních porostů dřevin v kontaktu se stavebními pracemi, které
podle doloţení nezbytně nutného rozsahu kácení mohou zůstat zachovány;

Odpadové hospodářství
 Prováděcí dokumentace musí obsahovat vyčíslení předpokládaného mnoţství vytěţené
zeminy a její vyuţití;
 Během výstavby uplatnit zákaz zneškodňování odpadů na staveništi zahrnováním;
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromaţďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
vyuţití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
poţadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k vyuţití;
Ochrana obyvatel
 V blízkosti byť ojedinělé obytné zástavby v trase vedení je nutné omezit provádění stavebních
a montáţních prací způsobujících hluk během nočních hodin, během dnů pracovního volna a
o státem uznaných svátků;
Kompenzační opatření
V dalších stupních projektové dokumentace předloţit návrh následujících kompenzačních opatření:
 náhradní výsadbu za kácení dřevin rostoucích mimo les řešit podle dispozic a poţadavků
příslušných obecních úřadů dotčených obcí, částečně ji realizovat formou keřových výsadeb
do vzniklých proluk v dotčených břehových porostech nebo liniových porostech mezí;
 kompenzační opatření za trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkce lesů v rámci
kompenzačních opatření preferovat vyuţití prostorů navrhovaných skladebných prvků ÚSES;
konzultovat toto potenciální vyuţití především s orgány ochrany přírody;
Jiná opatření




Zásadní opatření je nutno formulovat jiţ při zpracování dokumentace pro stavební řízení v
„Zásadách organizace výstavby“, který musí obsahovat jednoznačné určení přístupových
cest, montáţních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí specifikovat
lokality s nařízeným omezením pohybu těţké kolové techniky, případně s úplným zákazem
vjezdu této techniky. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat s dotčenými obcemi a
příslušnými orgány státní správy;
při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na ţivotní prostředí a na
celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit poţadavky na pouţívání moderních a
progresivních postupů výstavby (s vyuţitím méně hlučných a ţivotnímu prostředí šetrných
technologií);
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D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Podklady, dostupné při zpracování oznámení záměru, poskytují dostatek informací pro specifikaci
předpokládaných vlivů realizace záměru na ţivotní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění. V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech
nebo neurčitosti, které by znemoţňovaly jednoznačnou specifikaci moţných vlivů záměru na ţivotní
prostředí a veřejného zdraví.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5. „Zdůvodnění potřeby záměru….“, variantní umístění trasy se
neuvaţuje. Volba trasy vedení byla vybrána na základě dohody s CHKO Třeboňsko a analýzy vlivu
variant navrhované stavby na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahů vyhodnocených na
základě vlivů na identifikované segmenty v krajině a specifickými hodnotami krajinného rázu
(hodnoty kulturní, historické a estetické). Trasa vedení navzdory charakteru stavby a jejím
technickým parametrům nejvíce vychází vstříc ochraně hodnot krajinného rázu a zásahu do CHKO
Třeboňsko. Navrţená varianta trasy vedení je v souladu s územně plánovací dokumentací dotčených
obcí a zohledňuje zákonná kritéria krajinného rázu a je proto hodnocena jako nejméně konfliktní
zásah do přírody a krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Mapová a výkresová dokumentace
[F-1] Celková situace 1:50.000
[F-2] Přehledná situace 1:10.000 (List č. 1 - 4)
[F-3] Stoţáry konfigurace „soudek“
[F-4] Fotodokumentace
Dokumenty jsou zařazeny jako samostatná příloha F. I. Mapová a výkresová dokumentace.

F.II. Další podstatné informace oznamovatele
Oznámení obsahuje všechny podstatné informace o předkládaném záměru. V příloze předkládaného
oznámení je doloţena Přehledová situace záměru, ze které je patrný rozsah předkládaného záměru.
Při zpracování oznámení byly pouţity informace a údaje z následujících zdrojů:
literatura a další písemné podklady,
digitalizované podklady na CD-ROM a DVD-ROM,
terénní průzkumy,
osobní jednání,
internetové stránky a odborné články.
Seznam použité literatury, podkladů a zdrojů

Platné právní předpisy (zákony, nařízení vlády a vyhlášky), které se vztahují k problematice
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
Zpravodaje EIA, Ministerstvo ţivotního prostředí
Manuál prevence v lékařské praxi, Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. a spolupracovníci,
Státní zdravotní ústav, Národní program zdraví, 1998
Air Quality Guidelines for Europe (Regionální publikace WHO, Evropská řada č. 23), 1987;
Přeloţilo a vydalo Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky, 1996
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k ţivotnímu
prostředí, Souhrnná zpráva za rok 2005, Státní zdravotní ústav Praha, srpen 2006
Autoatlas 1:200 000 Česká republika, GeoMedia, s.r.o., 1997
DVD Interaktivní geologické mapy české republiky 1:25 000, Česká geologická sluţba, 2003
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ
ČSAV v Brně
Zpráva České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského
parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky
Atlas podnebí Česka, ČHMÚ Praha - UP Olomouc, 2007
www.geoportal.cenia.cz
http://merkur.nature.cz
www.mapy.cz
http://drusop.nature.cz/
www.env.cz
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http://heis.vuv.cz/
http://stanoviste.natura2000.cz/
http://ptaci.natura2000.cz/
www.nature.cz
www.uhul.cz
www.chmu.cz
www.szu.cz
www.chmi.cz
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Oznamovatel
Obchodní firma

E.ON Česká republika, s.r.o.

IČ

25733591

Sídlo (bydliště)

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Jméno, příjmení, bydliště a telefon František Klimeš
oprávněného zástupce oznamovatele
Příprava a realizace staveb VVN
F.A. Gerstnera 2151/6
CZ-370 49 České Budějovice
tel.: +420 387 864 031

Název záměru

„Vedení 2x110 kV Suchdol nad Luţnicí – České Velenice“
Popis záměru
Nové dvojité vedení 110 kV bude slouţit pro napájení společné napájecí stanice pro elektrickou
trakci (Správa ţelezniční dopravní cesty) a rozvodny 110/22 kV (E.ON) v Českých Velenicích (ve
výstavbě) z distribuční rozvodné sítě 110 kV E.ON. Tato stanice v Českých Velenicích bude napájet
elektrické trakční vedení na ţelezniční trati České Velenice – České Budějovice a v budoucnu i
připravované trakční vedení na ţelezniční trati České Velenice – Veselí nad Luţnicí a zároveň
umoţní vyřešit současnou tíţivou situaci v zásobování elektrickou energií oblasti, vymezené obcemi
Suchdol nad Luţnicí, České Velenice a Nové Hrady, a to jak po stránce nedostatku výkonu, tak po
stránce spolehlivosti dodávky.
Nové elektrické vedení 110 kV bude připojeno do sítě 110 kV napojením na stávající vedení 110 kV
Lipnice – Jindřichův Hradec v místě stávajícího odbočného stoţáru č. 22 západně od zástavby města
Suchdol nad Luţnicí.
Umístění záměru
Kraj

Obec
s rozšířenou
působností

Obec

Katastrální území

Orientační délka
vedení v k. ú. [m]

Jihočeský

Třeboň

Suchdol nad
Luţnicí

Suchdol nad
Luţnicí

5100

Jihočeský

Třeboň

Suchdol nad
Luţnicí

Hrdlořezy u
Suchdola nad
Luţnicí

2140

Jihočeský

Třeboň

Dvory nad
Luţnicí

Dvory nad
Luţnicí

4110

Jihočeský

Třeboň

Nová Ves nad

Nová Ves nad

5570
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Kraj

Jihočeský

Obec
s rozšířenou
působností

Třeboň

Obec

Katastrální území

Luţnicí

Luţnicí

České Velenice

České Velenice

Orientační délka
vedení v k. ú. [m]

2110

Umístění záměru
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Všeobecný popis záměru
Připravovaná stavba vedení 2x110 kV v úseku Suchdol nad Luţnicí – České Velenice v délce cca
19km bude připojena do sítě 110 kV napojením na stávající vedení 110 kV Lipnice – Jindřichův
Hradec v místě stávajícího odbočného stoţáru č. 22 západně od zástavby města Suchdol nad
Luţnicí.
Elektrické venkovní třífázové vedení o jmenovitém napětí 110 kV je navrţeno jako dvojité vedení
klasického typu na ocelových příhradových jednodříkových stoţárech s hlavou tvaru “SOUDEK“.
Celková délka nového vedení je 19,0 km a celkový počet stoţárů je cca 81 kusů.
Vedení je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. (ve znění podle pozdějších
předpisů). Ochranným pásmem vedení je prostor v bezprostřední blízkosti vedení, určený k zajištění
jeho spolehlivého provozu a k ochraně ţivota, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo nadzemního
vedení 110 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve
vodorovné vzdálenosti (měřené kolmo na vedení) 12 m od krajních vodičů.
Zhodnocení
Stavba má nevýrobní charakter a svoji činnosti nevytváří ţádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní prostředí a
ovzduší. Trasa vedení se nachází v chráněné krajinné oblasti a v pásmu ochrany podzemních vod.
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H. PŘÍLOHA
[H-1] Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru „Vedení 2 × 110kV Suchdol nad
Lužnicí – České Velenice“ z hlediska územně plánovací dokumentace
[H-1.1] Vyjádření příslušného stavebního úřadu Městský úřad Suchdol nad Luţnicí k záměru
„Vedení 2 × 110kV Suchdol nad Luţnicí – České Velenice“ z hlediska územně plánovací
dokumentace
[H-1.2] Vyjádření příslušného stavebního úřadu Městský úřad České Velenice k záměru „Vedení
2 × 110kV Suchdol nad Luţnicí – České Velenice“ z hlediska územně plánovací dokumentace
[H-2] Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
[H-2.1] Stanovisko krajského úřadu Jihočeského kraje
[H-2.2] Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky; Správa chráněné krajinné
oblasti Třeboňsko
[H-3] Městský úřad Třeboň, Odbor územního plánování a stavebního řádu, územně plánovací
informace
[H-4] Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko čj. 00442/TR/E/06 ze dne 2.5.2006
[H-5] Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko čj. 02442/TR/2008 ze dne 28.8.2008
[H-6] Posouzení vlivu variant navrhované stavby v úseku Hrdlořezy – Dvory nad Luţnicí na
krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992Sb., ATELIER V doc. Ing. Arch. Ivan Vorel, CSc.
[H-7] Posouzení vlivu variant navrhované stavby v úseku Hrdlořezy – Dvory nad Luţnicí na
krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992Sb., - doplnění, ATELIER V doc. Ing. Arch. Ivan
Vorel, CSc.
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Datum zpracování oznámení:
10. 5. 2010
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na
zpracování oznámení:
Název a adresa zpracovatele oznámení záměru:

Dr. Ing. Vladimír Skoumal
Drţitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pod čj. 102570/ENV/09

ENERGOTIS, s.r.o.
Ţiţkova 5
787 01 Šumperk
tel. 583 224 091

…………………………………..
Podpis zpracovatele oznámení

Spolupracující osoby:

Bc. Přehnálková Marcela

ENERGOTIS, s.r.o.
Ţiţkova 5
787 01 Šumperk
tel. 583 224 091
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Podpis spolupracující osoby
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