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SEZNAM ZKRATEK

A

Ampér - základní jednotka pro elektrický proud

AC

Střídavý proud (z anglického alternating current)

B

Magnetická indukce

BPEJ

Bonitovaná půdně ekologická jednotka

°C

Celsi ův stupeň – jednotka teploty

cca

Circa - latinsky přibližně

CD

Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat

cm

Centimetr – jednotka délky

CO

Oxid uhelnatý

ČR

Česká republika

ČSN

Česká technická norma

ČSN EN

Česká technická norma evropská norma

dB

Decibel – jednotka hladiny akustického tlaku

DOKP

Dotčený krajinný prostor

DPS

Dokumentace pro provádění stavby

DUR

Dokumentace pro územní řízení

DVD

Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat

E (Ei)

Intenzita elektrického pole

EIA

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EC

Evropská komise (European Commission)

EHS

Evropské hospodářské společenství

ENTSO-E

Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav

EU

Evropská unie

EURO

Evropské emisní standardy (European emission standards)

EVL

Evropsky významná lokalita

f

Frekvence

h

Hodina – jednotka času

ha

Hektar – jednotka plochy

HC

Uhlovodíky

HPJ

Hlavní půdní jednotka

Hz

Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmitočtu)

CHKO

Chráněná krajinná oblast

CHOPAV

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

CHVeP

Chráněný venkovní prostor

CHVePS

Chráněný venkovní prostor staveb
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (The International Agency for
Research on Cancer)
Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (International
Commission on Non-ionizing Radiation Protection)

IARC
ICNIRP
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IČ

Identifikační číslo

ID

Zkratka pro Identifikaci

ID VT

Identifikační číslo vodního toku

Jmod

Modifikovaná proudová hustota

J

Jih

kg

Kilogram – jednotka hmotnosti

kHz

Kilohertz – jednotka frekvence (kmitočtu)

km

Kilometr - jednotka délky

km

2

Kilometr čtvereční – jednotka plochy

KO

Kriticky ohrožený druh

KÚ

Krajský úřad

k. ú.

Katastrální území

kV

Kilovolt - fyzikální jednotka elektrického napětí

l

Litr – jednotka objemu

L

Hlukové expozice

LAeq,T

Ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A v době T

Lwa

Hladina akustického výkonu A zdroje hluku přepočtena na celou denní dobu

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

LPF

Lesní půdní fond

m

Metr - jednotka délky

m

2

Metr čtvereční – jednotka plochy

m3

Metr krychlový - jednotka objemu

m n. m.

Metrů nad mořem

mT

Militesla – jednotka magnetické indukce

MVA

Megavoltampér - jednotka zdánlivého elektrického výkonu

MWh

Megawatthodina - jednotka výkonu

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

N

Nebezpečný odpad

NDOP

Nálezová databáze ochrany přírody

NOx

Oxidy dusíku

NP

Národní park

NPP

Národní přírodní památka

NPR

Národní přírodní rezervace

NRBK

Nadregionální biokoridor

nT

Nanotesla – jednotka magnetické indukce

NV

Nařízení vlády

O

Ostatní odpad

O

Ohrožený druh
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OP

Ochranné pásmo

OPVZ

Ochranné pásmo vodního zdroje

ORP

Obec s rozšířenou působností

OZ

Ochranné pásmo NRBK

OŽP

Odbor životního prostředí

PHO

Ochranné pásmo vodního zdroje

PM

Pevné částice

POÚ

Pověřený obecní úřad

PP

Přírodní památka

PR

Přírodní rezervace

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Qn

Jmenovitý průtok

RBC

Regionální biocentrum

RBK

Regionální biokoridor

REZZO

Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší

S

Sever

Sb.

Sbírky

SEK

Státní energetická koncepce

SO

Silně ohrožený druh

st.

Stožár

SV

Severovýchod

SZÚ

Státní zdravotní ústav

t

Tuna – jednotka hmotnosti

t

Čas – označení fyzikální veličiny

TT

Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním

TR

Transformovna

TZL

Tuhé znečišťující látky

ÚAN

Území s archeologickými nálezy

ust.

Ustanovení

ÚSES

Územní systém ekologické stability

v

Výška nad terénem

VB

Výpočtový bod

vvn

Velmi vysoké napětí

VKP

Významný krajinný prvek

VT

Vodní tok

WHO

World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace

ZKNV

Západočeský krajský národní výbor

ZOPK

Zákon o ochraně přírody a krajiny

ZOV

Zásady organizace výstavby
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ZPF

Zemědělský půdní fond

zvn

Zvlášť vysoké napětí

ŽP

Životní prostředí

µT

Mikrotesla – jednotka magnetické indukce
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Záměr „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ byl podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměru na životní prostředí v platném znění
a na základě předloženého „Oznámení záměru“, písemných vyjádření dotčeného územního
samosprávného celku a dotčených úřadů, vydal dne 8. 10. 2014 příslušný úřad „Závěr zjišťovacího
řízení“ pod č. j. 58340/ENV/14.
Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č.
4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
1. Zpracovat autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví ve smyslu ustanovení § 19
zákona s důrazem na možné vlivy elektromagnetického záření na veřejné zdraví (dokumentace
musí být taktéž zpracována osobou, která je držitelem autorizace).
2. Minimalizovat zábor a omezení využití pozemků určených k plnění funkcí lesa. Podrobně
vyhodnotit vlivy záměru na tyto pozemky.
3. Vyhodnotit střety záměru se všemi stanovenými ochrannými pásmy vodních zdrojů a uvést
konkrétní podmínky pro realizaci záměru.
4. Podrobněji se zabývat problematikou stavební činnosti ve stanoveném záplavovém území a
křížení toků záměrem.
5. Minimalizovat trvalý i dočasný zábor zemědělského půdního fondu.
6. Jednotlivá opatření stanovovat v souladu s platnou legislativou.
7. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní připomínky, které jsou uvedeny ve vyjádřeních
k oznámení záměru.
Vypořádání požadavků vyplývající ze Závěru zjišťovacího řízení:
1) V textu Dokumentace, viz kapitola D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických
vlivů jsou řešeny možné vlivy elektromagnetického záření na veřejné zdraví. Zpracované
autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je uvedeno v Příloze č. 7.
2) Trasa zdvojeného vedení s označením V431/831 je z důvodu minimalizace nutnosti odlesnění
v maximální možné míře vedena v koridoru stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV
s označením V431. Při realizaci záměru se počítá celkově s minimální potřebou odnětí
pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu cca 0,04 ha. V místě přeložení trasy mezi
lomovými body R5 až R6 dojde nově k odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu
cca 0,23 ha. Přesné vymezení dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa bude známo až
v dalším stupni projektové dokumentace.
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.1.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce
lesa.
Ohrožení lesních pozemků větrnou kalamitou je uvedeno v textu Dokumentace v kapitole
B.II.1.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. V průběhu přípravy
realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude zhotovitel projednávat
s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou podrobně stanoveny v ZOV,
jejich dodržování bude důsledně dodržováno dodavatelem stavby.
3) Tato problematika je řešena v kapitole C.II.2 Voda. Vlivy na povrchové a podzemní vody a
jejich ochranná pásma jsou popsány v kapitole D.I.4. Navržená opatření pro minimalizaci
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negativního dopadu na ochranu vod jsou uvedena v kapitole C.II.2 Voda a v kapitole D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů
na životní prostředí a popis kompenzací, poud jsou vzhledem k záměru možné.
Základy stožárových konstrukcí jsou umisťovány zásadně mimo koryta vodních toků, nádrží a
ochranných pásem vodních zdrojů, takže nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků a kvalita
vodních zdrojů. Za normálních vodních stavů zůstávají stožárová místa trvale a bezpečně mimo
dotyk s povrchovými vodami.
Křížení těchto vodních toků a ploch bude provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní
vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace.
Vliv na povrchové vody a ochranná pásma vodních zdrojů lze předpokládat pouze v době
výstavby. Místní ovlivnění jakosti povrchových vod a ochranných pásem vodních zdrojů je
teoreticky možné pouze smytím zemin na ploše staveniště a na dočasných příjezdových trasách
k jednotlivým stožárům, při velmi silných deštích v blízkosti vodních toků.
V místě výstavby jednotlivých stožárových míst může teoreticky dojít k přechodnému ovlivnění
jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy stožárů a během
výstavby dočasných příjezdových cest. Používané dopravní a mechanizační prostředky budou
v dobrém technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění
povrchových vod a ochranných pásem vodních zdrojů minimalizováno. Vlivy na jakost
povrchových vod a ochranná pásma vodních zdrojů lze považovat za minimální.
4) Tato problematika je řešena v kapitole C.II.2 Voda. Vlivy na povrchové a podzemní vody a
jejich ochranná pásma jsou popsány v kapitole D.I.4. Navržená opatření pro minimalizaci
negativního dopadu na ochranu vod jsou uvedena v kapitole C.II.2 Voda a D.IV Charakteristika
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní
prostředí a popis kompenzací, poud jsou vzhledem k záměru možné.
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby
s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí
opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se
zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování
konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích
vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb. o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za
podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv
na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde
ke zhoršení odtokových poměrů (§ 67 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění).
K minimalizaci negativního dopadu ze stavební činnosti v oblasti záplavového území a při
křížení záměru s vodními toky přispějí i používané dopravní a mechanizační prostředky, které
budou v řádném technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy a preventivní
opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Ve vytipovaných citlivých místech je navržena instalace vodičů zatahování pomocným lankem.
Metoda zatahování vodičů pomocným lankem je popsána v textu Dokumentace v kapitole B.I.6
Popis technického a technologického řešení záměru a v kapitole C.II.2 Voda. Navržená
opatření pro minimalizaci negativního dopadu stavební činnosti na ochranu vod jsou uvedena
v kapitole C.II.2 Voda a D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, poud jsou vzhledem
k záměru možné.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel žádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad, jelikož realizací záměru budou
dotčeny vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území a postupovat v souladu
s platnou legislativou.
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5) Vzhledem k tomu, že trasa navrženého dvojitého vedení využívá v maximální možné míře
stávající trasu vedení, není předpokládán významný zásah do pozemků zemědělského
půdního fondu. Celková plocha trvalého odnětí pozemků ze ZPF pro umístění základů stožárů
se předpokládá cca 0,8 ha pro 93 stožárů v trase záměru. V průběhu přípravy realizace záměru
bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Postup při odnětí pozemků ze ZPF
je řešen v kapitole B.II.1.1. Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu.
Přesný rozsah záboru zemědělské půdy není v této fázi přípravy znám, bude stanoven v dalším
stupni projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a
inženýrsko – geologického průzkumu.
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný zábor. Protože doba výstavby
včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu na jednotlivých úsecích vedení
nepřesáhne dobu jednoho roku, není nutné dle §9 odst. 2 zákona č.334/1992 Sb. v platném
znění, dočasné vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.
Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu na ZPF jsou uvedena v kapitole
B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu a v kapitole D.IV
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů
na životní prostředí a popis kompenzací, poud jsou vzhledem k záměru možné.
6) V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení územního
řízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou.
7) V následujícím textu je provedena souhrnná rekapitulace závěrů zjišťovacího řízení
se zaměřením na připomínky dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních
úřadů a veřejnosti, včetně komentáře zpracovatelů Dokumentace k těmto připomínkám, jako
jednoho z východisek pro zpracování předkládané Dokumentace. Nejsou citována vyjádření,
kde nejsou vzneseny připomínky nebo je pouze upozorněno na dikci platné legislativy.
Kopie Závěru zjišťovacího řízení a všech zaslaných vyjádření a stanovisek, obdržených v rámci
zjišťovacího řízení, jsou přiloženy v přílohové části H., příloha č. 4.
Tato předkládaná Dokumentace zpracovaná dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást“ (dále jen
Dokumentace) je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k citovanému zákonu č.100/2001 Sb.
v platném znění, se zaměřením na vypořádání požadavků plynoucích z obdržených vyjádření.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
Dotčené územní samosprávné celky a správní úřady:
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí,
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí,
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň,
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod,
Obec Chrást,
Obec Nezvěstice,
Obec Lhůta,
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí.
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Ke zveřejněnému oznámení se vyjádřili bez připomínek:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni,
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší,
Obec Chrást,
Obec Lhůta.
Ke zveřejněnému oznámení vznesly připomínky následující orgány:
1. Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Ochrana přírody
Část „Kácení zeleně na nelesní půdě“ v kapitole B.II.2 „Požadavky na zábor pozemků
určených k plnění funkce lesa“ (str.17) neodpovídá platné legislativě.
K vyjádření lze sdělit následující:
Část „Kácení zeleně na nelesní půdě“ byla uvedena do souladu s platnou legislativou
v kapitole B.I.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu.
Odpadové hospodářství
V případě, že bude přebytečná vytěžená zemina a hlušina využita na povrchu terénu
(mimo rámec stavby) požaduje Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí doložit
aktuální rozbory od akreditované laboratoře podle přílohy č. 10 vyhlášky MŽP č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrch terénu a
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). V případě ukládání vytěžených zemin a hlušin
na cizí pozemky je nutno doložit souhlas vlastníků.
Stavební a demoliční odpady (pod kódy 17 01 01, 17 01 03, 17 09 04) budou přednostně
recyklovány. Po dokončení realizace stavby bude předložena průběžná evidence všech
odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o způsobech jejich dalšího využití, popř.
zneškodnění.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace a výstavby záměru (příprava podkladů a projektové
dokumentace apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
Při provádění zemních prací bude sledována kvalita vytěžených zemin. S vytěženou
zeminou bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností v souladu s platnými právními
předpisy.
Nakládání s odpady je navrženo v kapitole B.III.3 Odpady a v kapitole D.IV. Charakteristika
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní
prostředí a popis kompenzací, poud jsou vzhledem k záměru možné. Při nakládání
s odpady bude zhotovitel postupovat v souladu s platnými právními předpisy.
Životní prostředí
K obsahu a rozsahu záměru oznámení z hlediska složek životního prostředí (LPF, ZPF,
ochrana vod, ochrana ovzduší) nemá Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí
připomínek.
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K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
2. Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Z hlediska vodního hospodářství
V textové části C.II.3.5. je chybně uvedeno, že vlastní konstrukce záměru nezasahuje do
ochranného pásma vodního zdroje. Ve skutečnosti se nezmíněná část záměru nachází
v PHO III. stupně, které bylo vyhlášeno rozhodnutím Západočeského krajského národního
výboru v Plzni dne 27. 11. 1985 pod č.j. VLHZ/1838/83-233. konkrétní podmínky záměru
je nutno uvést do souladu s tímto rozhodnutím.
Křížení toků (celkem 23) je potřeba konkrétněji řešit v dalších dokumentacích stavby a
předložit MMP OŽP k vyjádření, stejně jako stavební zásahy ve stanoveném záplavovém
území.
Z hlediska ochrany vod se jako optimální jeví varianta nadzemního vedení.
K vyjádření lze sdělit následující:
Kapitola C.II.2 Voda, část ochranná pásma vodních zdrojů, byla uvedena do souladu dle
platných dat krajského úřadu Plzeňského kraje. Trasa záměru zasahuje u TR Přeštice do
ochranného pásma III. stupně a ochranné pásmo záměru u TR Přeštice prochází OPVZ
PHO II b. Ochranná pásma vodních zdrojů jsou podrobně popsána v kapitole C.II.2 Voda.
Vlivy na povrchové a podzemní vody a jejich stanovená záplavová území jsou popsány
v kapitole D.I.4. Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu na ochranu vod
jsou uvedena v kapitole C.II.2 Voda a v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné.
K minimalizaci negativního dopadu ze stavební činnosti v oblasti záplavového území a při
křížení záměru s vodními toky přispějí i používané dopravní a mechanizační prostředky,
které budou v řádném technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy a
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Ve vytipovaných citlivých místech je navržena instalace vodičů zatahování pomocným
lankem. Metoda zatahování vodičů pomocným lankem je popsána v textu Dokumentace
v kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru. Navržená opatření
pro minimalizaci negativního dopadu stavební činnosti na ochranu vod jsou uvedena
v kapitole C.II.2 Voda a v kapitole D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a
snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
poud jsou vzhledem k záměru možné.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení
územního řízení) bude zhotovitel žádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad, jelikož
realizací záměru budou dotčeny vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová
území a postupovat v souladu s platnou legislativou.
Z hlediska odpadového hospodářství
K vlastnímu záměru ani ke zpracování kap. B.III.3. Kategorizace a množství odpadů
nejsou zásadní připomínky.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
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Z hlediska ochrany přírody a krajiny
Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemáme k posuzovanému záměru ani k textu
oznámení zásadní připomínky.
V kapitole B.II.2 v části „Kácení zeleně na nelesní půdě“ jsou na str. 17 chybně uvedeny
orgány ochrany přírody příslušné k vydání jednotlivých povolení: povolení ke kácení dřevin
s obvodem kmene do 130 cm nad zemí větším než 80 cm podle § 8 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydávají obecní úřady, oznámení o kácení
dřevin podle § 8 odst. 2 přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. K vydání
závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku jsou rovněž příslušné
obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Agendu týkající se památkových stromů
vykonávají pověřené obecní úřady.
K vyjádření lze sdělit následující:
Část „Kácení zeleně na nelesní půdě“ byla uvedena do souladu s platnými právními
předpisy v kapitole B.I.1.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu.
Z hlediska ochrany ovzduší
K předloženému oznámení záměru nejsou připomínky. Při stavebních pracích je nutné
realizovat účinná opatření proti prašnosti.
K vyjádření lze sdělit následující:
Problematika vzniklé prašnosti ze stavebních prací je popsána v kapitole B.III.1 Ovzduší.
Vlivy na ovzduší a klima jsou popsány v kapitole D.I.2. Navržená opatření pro minimalizaci
negativního dopadu na ovzduší a klima jsou uvedena v kapitole B.III.1 Ovzduší.
Pro snížení prašnosti na příjezdových komunikacích a v prostoru stavenišť, pokud by
dopad mohl zasáhnout obydlené objekty, bude třeba v případných déle trvajících obdobích
beze srážek zajistit skrápění dotčených ploch bez vegetačního pokryvu a zamezit tak
nepřípustnému víření prachu.
Z hlediska ZPF
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemáme k předloženému záměru
připomínky.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska LPF
Z hlediska ochrany lesního půdního fondu nemáme k předloženému záměru připomínky.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Oddělení ochrany vod
Rizika havárií spojená s výstavbou dvojitého vedení zvlášť vysokého napětí jsou
minimální. V době výstavby existuje riziko znečištění půdy a vody z důsledku úniku
ropných látek ze stavebních mechanizmů, což lze minimalizovat respektováním
základních bezpečnostních pravidel při manipulaci s ropnými látkami na staveništi.
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Během výstavby a následným provozem nového vedení se neovlivní množství a jakost
povrchových a podzemních vod ani vodní zdroje.
K předloženému záměru nemáme připomínky a nepožadujeme jeho další posouzení dle
zákona č. 100/2001 Sb.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Oddělení ochrany ovzduší
Realizací záměru nevznikne stacionární zdroj znečišťování ovzduší. K předloženému
záměru nemáme námitek a nepožadujeme jeho další posouzení dle zákona č. 100/2001
Sb.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Oddělení odpadového hospodářství
K předloženému záměru nemáme námitek a nepožadujeme jeho další posouzení dle
zákona č. 100/2001 Sb.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Oddělení ochrany přírody
V případě dodržení všech zákonů a nařízení v oblasti ochrany přírody nemáme námitek a
nepožadujeme další posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb.
K vyjádření lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Oddělení ochrany lesa
Realizací záměru budou dotčeny zájmy dle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 289/1995
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů, neboť dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. Proto
požadujeme, aby oznamovatel doplnil oznámení záměru o stanovisko příslušného orgánu
státní správy lesů. V případě vydání kladného stanoviska nepožadujeme další posouzení
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.
K vyjádření lze sdělit následující:
V rámci zpracování Dokumentace byl osloven Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí, oddělení zemědělství a lesnictví o stanovisko orgánu státní správy lesů
k danému záměru. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí dne 19. 3.
2015 pod č.j. ŽP/2767/15 vydal souhlasné závazné stanovisko s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa dle předložené projektové dokumentace pro stavební záměr
„Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“. Kompletní znění stanoviska
krajského úřadu je v přílohové části H., příloha č. 4.
4. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Trasa výše uvedeného zdvojeného vedení 400 kV prochází chráněnými ložiskovými
územími „Kyšice“ a „Ejpovice I.“ Stanovenými pro ochranu výhradních ložisek
žáruvzdorných jílů. Stavbu, která nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, lze
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v chráněném ložiskovém umístit jen, je-li to nezbytné v zákonem chráněném obecním
zájmu (§ 18 horního zákona) a to jen za podmínek stanovených v § 19 horního zákona.
Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí
s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na
základě závazného stanoviska orgánů kraje v přenesené působnosti, vydaného pro
projednání s obvodním báňským úřadem.
V chráněných ložiskových územích leží dobývací prostor „Kyšice“, který je stanoven pro
dobývání výhradního ložiska žáruvzdorných jílů rozhodnutím Československé keramické
závody GŘ, Praha – Hlubočepy z 1.4.1968 č.j. 216/69. Stanovení dobývacího prostoru je
podle § 27 odst. 6 horního zákona i rozhodnutím o využití území.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace
k zahájení územního řízení apod.) bude postupováno v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s požadavky dotčených orgánů.
5. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Ve stanovisku je uvedeno následující:
V dokumentaci k zahájení zjišťovacího řízení výše uvedeného záměru je popsána ochrana
vod ve všech etapách realizace záměru a vlivy jsou hodnoceny jako málo významné.
Požadujeme, aby při vlastní výstavbě (2014 – 2015) vedení bylo přihlíženo k požadavkům
na ochranu vod v tomto období. Jiné připomínky k zahájení zjišťovacího řízení nemáme.
K vyjádření lze sdělit následující:
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace
k zahájení územního řízení apod.) bude postupováno v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s požadavky dotčených orgánů.
6. Obec Nezvěstice
Ve stanovisku je uvedeno následující:
Usnesením Rady obce č.96/6.10.2014 Obec Nezvěstice požaduje, aby trasa nového zdvojeného
vedení nezasahovala svým ochranným pásmem lesní pozemky v k.ú. Olešná: p.č. 609/10 druh
pozemku – lesní pozemek, které a p.č. 1249 druh pozemku – lesní pozemek, které jsou ve
vlastnictví Obce Nezvěstice, vzhledem k omezení hospodářského využití lesního porostu.
K ostatním skutečnostem předmětného záměru obec nemá námitek vzhledem k tomu, že trasa
zdvojeného vedení je převážně řešena ve stávající trase. Předpokládáme, že umístění nosných
stožárů bude odpovídat umístění stávajících.
K vyjádření lze sdělit následující:
Dvojité vedení s označením V431/831 bylo v nové trase od lomového bodu R5 po lomový
bod R6 v souběhu s vedením označeným V432, tj. i pozemky v k.ú. Olešná, řešeno v rámci
procesu EIA záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“.
K danému záměru vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 17. 4. 2013, pod č. j.
24478/ENV/13 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí.
K trvalému omezení pozemků určených k funkci lesa dojde pouze u pozemku č. 609/10 a
to v rozsahu cca 0,2 ha.
Přesná lokalizace stožárových míst není v této fázi dokumentace známa, stávající
stožárová místa budou v maximální míře zachována, ale přemístění některých z nich nelze
v této fázi zcela vyloučit. Specifikace a rozmístění stožárových míst vyplyne mj.
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z biologického hodnocení lokalit, ve kterých je záměr situován a z celkového výstupu
posouzení záměru v procesu EIA, jež bude formulován do závazného stanoviska.
7. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí
Ve stanovisku je uvedeno následující:
V kapitole „Kácení zeleně na nelesní půdě“ na straně 17 oznámení je uvedena celá řada
nepřesností. „Stromy, které ve výšce 130 cm mají obvod kmene menší než 80 cm, je povinnost
ohlásit na příslušném obecním úřadě.“ Kácení těchto dřevin se neohlašuje a pokud by se
ohlašovalo, tak ne obecnímu úřadu, ale úřadu s rozšířenou působností. „Ke kácení stromů
s větším obvodem než 80 cm je potřeba povolení obecního úřadu s rozšířenou působností.“ Podle
ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
změn (dále jen „ZOPK“) s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací,
národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek a ochranných pásem
těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin rostoucích mimo les obecní úřady.
„Stromy chráněné, významné krajinné prvky, které je potřeba pokácet, povoluje orgán ŽP
Krajského úřadu.“ ZOPK nezná pojem chráněné stromy, ale pojem památné stromy. Krajský úřad
nepovoluje kácení ve významných krajinných prvcích, ale na území maloplošných zvláště
chráněných území a jejich ochranných pásmech. Závazná stanoviska k negativním zásahům
(spočívající i v kácení zemin) vydávají v registrovaných VKP pověření obecní úřady, ve VKP podle
ust. § 3 ZOPK úřady obce s rozšířenou působností.
K vyjádření lze sdělit následující:
Část „Kácení zeleně na nelesní půdě“ byla uvedena do souladu s platnými právními
předpisy v kapitole B.I.1.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D.
oprávněného zástupce oznamovatele
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 211 044 356
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást“
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zařazen:
kategorie

bod

záměr

I.

3.6.

Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 110 kV a délce od 15 km

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Cílem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Přeštice a TR Chrást zdvojením
stávajícího vedení s označením V431 o napěťové hladině 400 kV z důvodu požadavku na posílení
přenosového profilu a spolehlivosti energetické soustavy ČR. Celková délka vedení je cca 33 km.
Záměr je nevýrobního charakteru a je určen k zajištění zvýšených požadavků výkonových bilancí
v rámci přenosové soustavy, stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávky energie.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je lokalizován na území Plzeňského kraje. Jednoznačná lokalizace záměru v území je
zřejmá z následujícího obr. č. 1 a tabulky č. 1. Přehledná trasa vedení je patrná z přílohy H-12.2;
celková trasa vedení je patrná z přílohy H-12.1.
Obrázek č. 1 Umístění záměru

Umístění vedení o napěťové hladině 400 kV v krajích, okresech, obcích a jednotlivých
katastrálních územích je uvedeno v následující tabulce.
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Tabulka č. 1 Dotčená administrativní území
Katastrální území

Obec

Dolní Lukavice
Přeštice
Krasavce
Vodokrty
Osek u Vodokrt
Háje u Vodokrt
Střížovice u Plzně
Vlčtejn
Netunice
Chouzovy
Želčany
Olešná u Nezvěstic
Nezvěstice
Šťáhlavice
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta u Tymákova
Sedlec u Starého Plzence
Tymákov
Ejpovice
Kyšice u Plzně
Dýšina
Chrást u Plzně

Dolní Lukavice
Přeštice
Dolní Lukavice
Řenče
Řenče
Řenče
Střížovice
Vlčtejn
Netunice
Chválenice
Chválenice
Nezvěstice
Nezvěstice
Šťáhlavy
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta
Starý Plzenec
Tymákov
Ejpovice
Kyšice
Dýšina
Chrást

Okres

Kraj

Plzeň - jih

Plzeňský
Plzeň - město

Rokycany
Plzeň - město

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie.
Cílem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Přeštice a TR Chrást zdvojením
stávajícího vedení s označením V431 o napěťové hladině 400 kV o celkové délce cca 33 km,
z důvodu zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy ČR.
K případné kumulaci vlivů může dojít v souvislosti s plánovanou výstavbou následujících záměrů:
Na území Plzeňského kraje se jedná o střet záměru s modernizací III železničního koridoru
Německo – Cheb/Domažlice – Plzeň – Praha – Ostrava – Mosty u Jablůnkova – Slovensko
(E 40). V současné době probíhá modernizace tratě v úseku Plzeň – Rokycany, jež protíná záměr
zdvojení vedení s označením V431/831 o napěťové hladině 400 kV. Ukončení této moderenizace
se předpokládá v roce 2016.
Související záměry:
− Rozšíření TR Chrást
− Zdvojení stávajícího vedení V432
Jedná se o další akce Oznamovatele, tudíž se nepředpokládá střet s těmito souvisejícími záměry.
Kumulace s jinými záměry není známa.

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
B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen jako součást přenosové soustavy České republiky. Státní energetická koncepce
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České republiky (SEK) předurčuje odpovědnost státu za vytvoření podmínek pro spolehlivé
a bezpečné dodávky energie za odpovídající cenu při respektování principů udržitelného rozvoje.
Nastiňuje dlouhodobou vizi naplnění energetických potřeb, která vychází z důkladných analýz
spotřeby a optimálním způsobem vyvažuje možnosti a potřeby země.
Plánovaný rozvoj zdrojové základny v severních a severozápadních Čechách spolu s plánovaným
rozvojem spotřeby v Plzeňském kraji a dodržení požadované spolehlivosti provozu elektrizační
soustavy vynutí posílení schématu přenosové soustavy. Kromě jiných profilů je nutno posílit
vedení přenášející výkon ze severozápadu jižním a východním směrem. Jedním z profilů, které
plánuje ČEPS, a.s. posílit, je vedení 400 kV Chrást – Přeštice (V431), formou přestavby
stávajícího jednoduchého vedení na vedení dvojité.
Účelem záměru je posílit přenosovou schopnost a spolehlivost energetické soustavy a zajistit
dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy České republiky
v souvislosti se záměrem výstavby nových energetických zdrojů a rozvojem spotřeb. Je vyvolán
požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy a souborem závazků, plynoucích
pro přenosovou soustavu z legislativy České republiky i Evropské unie a z pravidel Sdružení
evropských provozovatelů přenosových soustav pro elektrickou energii (ENTSO-E). Platná
legislativa přímo ukládá provozovateli přenosové soustavy zajišťovat rozvoj přenosové soustavy
a povinnost bezodkladně přijmout opatření pro nápravu. Splnění závazků, přijatých jak
provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR, podmiňuje zachování účasti
České republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a funkcionalitu jednotného
evropského trhu s elektrickou energií.
V neposlední řadě přispěje záměr k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie
v oblasti západních Čech a umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti a
zajistí možnost připojení dalších nových zdrojů a spotřeb v této oblasti.
B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Variantní řešení trasy vedení
Během předprojektové přípravy záměru byly prověřovány variantní trasy umístění záměru.
Výsledná trasa záměru je v převážné části vedena ve stávajícím koridoru po lomový bod R6
v trase stávajícího dvojnásobného vedení s označením V431/432 mimo zaústění do TR Přeštice
a přeložky vedení mezi lomovými body R5 a R6. Od lomového bodu R6 po TR Chrást je trasa
záměru vedena ve stávající trase jednoduchého vedení s označením V431.
Stávající trasy vedení V431 a V431/432 jsou zaneseny v Zásadách územního rozvoje Plzeňského
kraje. Trasa je umístěna na základě projednání s dotčenými obcemi a respektuje budoucí záměry
v území uvedené v ZÚR Plzeňského kraje.
Záměr výstavby nového dvojitého vedení je dále řešen invariantně a v této podobě také záměr
představuje nejmenší možné zásahy do okolních biotopů. Šířka koridoru vedení činí 69,4 m
v běžné trase.
Nulová varianta (nerealizace záměru) záměru výstavby dvojitého vedení není uvažována
z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné přenosové schopnosti a
spolehlivosti přenosové soustavy ČR. Zdvojení vedení s označením V431/831 přispěje k posílení
přenosové schopnosti stávajícího vedení s označení V431, které spojuje rozvodnu Přeštice a
rozvodnu Chrást.
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Obrázek č. 2 Stávající trasa vedení

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN 50341-1 Elektrická
venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1, Všeobecné požadavky – Společné specifikace
a Národní normativní aspekty pro ČR k této normě ČSN EN 50341-3-19.
Stručný popis současného stavu vedení V431
Trasa současného vedení o délce cca 33 km se nachází v Plzeňském kraji, v katastrálních
územích Chrást u Plzně, Dýšina, Kyšice u Plzně, Ejpovice, Tymákov, Sedlec u Starého Plzence,
Lhůta u Tymákova, Šťáhlavy, Nezbavětice, Šťáhlavice, Nezvěstice, Olešná u Nezvěstic, Vlčtejn,
Želčany, Chouzovy, Střížovice u Plzně, Netunice, Háje u Vodokrt, Osek u Vodokrt, Vodokrty,
Krasavce, Přeštice, Dolní Lukavice. Stávající vedení bylo uvedeno do provozu v roce 1978 jako
vedení mezi TR Hradec a TR Dasný. Zaústění do TR Přeštice bylo uvedeno do provozu v roce
1996. V současné době je vedení V431 osazeno od TR Přeštice po lomový bod R6 na stožárech
tvaru Dunaj společně s vedením V432, dále jednoduché vedení do TR Chrást na stožárech tvaru
Kočka.
Základní výška stávající konstrukce tvaru Dunaj je cca 37 m. Na určitých stožárových místech
jsou konstrukce stožárů navýšeny vzhledem k podélnému profilu terénu a zároveň v místech
kontaktu vedení s prvky dopravní a technické infrastruktury o modulové díly. Modulový díl je
příhradová konstrukce, jež je součástí dříku stožáru. Výška jednoho modulového dílu u
stávajícího stožáru tvaru Dunaj je 3 m. Maximální navýšení stávajících konstrukcí tvaru Dunaj
v trase vedení je o 4 modulové díly, tj. maximálně o 12 m. Výška stávajícího vedení na stožárech
tvaru Dunaj je v rozpětí od cca 37 – 49 m.
Základní výška stávající konstrukce tvaru Kočka je cca 26,5 m. Na určitých stožárových místech
jsou konstrukce stožárů navýšeny vzhledem k podélnému profilu terénu a zároveň v místech
kontaktu vedení s prvky dopravní a technické infrastruktury o modulové díly. Modulový díl je
příhradová konstrukce, jež je součástí dříku stožáru. Výška jednoho modulového dílu u stožáru
tvaru Kočka je 3 m. Maximální navýšení stávajících konstrukcí tvaru Kočka v trase vedení je o 7
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modulových dílů, tj. maximálně o 21 m. Výška stávajícího vedení na stožárech tvaru Kočka je
v rozpětí od cca 26,5 – 47,5 m.
Obrázek č. 3 Stávající základní tvary stožárů
Nosný stožár Dunaj 1995

Nosný stožár Kočka 1977

Základní údaje nového dvojitého vedení jsou následující:
Délka vedení:
Jmenovité napětí:
Jmenovité proudové zatížení:
Napěťová soustava:
Ochrana před úrazem:
Vodiče:
Izolace:
Zemnicí lana:
Ochrana proti korozi:
Základy stožárů:
Ochranné pásmo (šířka):

Šířka koridoru:

Stožáry:

cca 33 km
400 kV
2500 A
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
ochrana živých částí – polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
ocelohliníková lana ve trojsvazku
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana
žárové zinkování, nátěr
betonové patkové
je podle §46 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů vymezeno svislými rovinami vedenými po obou
stranách ve vodorovné vzdálenosti 20 m od krajního vodiče
Šířka koridoru je dána průmětem krajních vodičů, který činí od
osy vedení na obě strany 14,7 m v běžné trase a zákonem
stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase.
ocelové, samonosné, příhradové, šroubované konstrukce, tvar
Dunaj. Předpokládaná základní výška stožáru cca 46 m. Tato
výška je v případě potřeby zvyšována o jeden modul 2 m nebo
o několik dvoumetrových modulů tak, aby byla dodržena
minimální bezpečná výška vodičů nad terénem včetně splnění
požadavků na hygienické limity. Dle konkrétních terénních
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podmínek řešených v dalších fázích projektové přípravy bude
výška jednotlivých stožárových konstrukcí upřesněna.
Na základě dodržení platných hygienických limitů expozice neionizujícího záření, podélného
profilu terénu a zároveň v místech kontaktu vedení s prvky dopravní a technické infrastruktury,
mohou být stožáry tvaru Dunaj navýšeny o modulové díly. Modulový díl je příhradová konstrukce,
jež je součástí dříku stožáru. Výška jednoho modulového dílu u stožáru tvaru Dunaj je 2 m. Blíže
specifikovaný počet modulových dílů na jednotlivých stožárech, vyplyne z dalšího stupně
projektové dokumentace. Předpokládané výšky stožárových konstrukcí budou vycházet z výšek
stožárů stávajícího vedení a budou navýšeny v souladu s požadavky na dodržení platných
hygienických limitů expozice neionizujícího záření, v ojedinělých případech může nastat lokální
změna z důvodů neidentifikovaných v předchozích stupních dokumentace.
Při změnách směru v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují, jsou místo nosných
stožárů použity kotevní (výztužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení konzol od osy vedení
než nosné stožáry. Jiné než základní typy nosných stožárů a kotevní stožáry se v trase vedení
vyskytují pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Detailní specifikace, umístění a provedení stožárů budou řešeny v dalších stupních projektové
přípravy záměru.
Obrázek č. 4 Základní tvar nosného stožáru Dunaj

Tažení vodičů a zemnících lan
Tažení vodičů a zemnících lan bude prováděno po úsecích vždy mezi kotevními stožáry pomocí
navijáků a brzd tak, že při tažení nesmí z technologických důvodů dojít ke kontaktu vodičů se
zemí. K tažení se používá tzv. montážní lano, které se pomocí pojízdné techniky nebo pomocí
zaváděcího lanka a „lezců“ tam, kde nelze nebo je z důvodů ochrany přírody vyloučeno projíždět
s kolovou technikou, rozvine pod stožáry taženého úseku a následně vyvěsí do montážních
kladek. Na montážní lano se připevní fázový vodič, který se natahuje tažným zařízením a upevňuje
se na izolátory. Zemnicí lana budou tažena stejným technologickým postupem.
Vzhledem k tomu, že trasa na několika místech přetíná vodní toky, musí se při realizaci počítat
i s přechodem vodních toků. Tyto přechody jsou obvykle velmi citlivá území, a proto dotčení
břehových porostů nebo vodního toku musí být minimalizováno. Výstavba stožárů v oblasti
břehové čáry je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů se využívá technologie tažení pomocí
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pomocných lan s využitím šetrného přechodu vodního toku pomocí loďky. Použití kolové techniky
je vyloučeno.
Stručný popis záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást“
Zdvojení vedení V431 představuje liniovou stavbu o délce vedení cca 33 km. Trasa záměru je
z převážné části s výjimkou dílčích úprav trasy vedení v několika lokalitách vedena v koridoru
současného jednoduchého vedení, které bude přestavěno na dvojité vedení 400 kV. Nové dvojité
vedení s označením V431/831 bude od TR Přeštice po lomový bod R1 vybudováno v nové trase
severně od stávajícího dvojnásobného vedení s označením V431/432 v délce cca 0,6 km. Od
lomového bodu R1 se napojí na stávající trasu dvojnásobného vedení s označením V431/432 a
vede ve stávajícím koridoru až po lomový bod R5. Od lomového bodu R5 u obce Střížovice po
lomový bod R6 bude nové dvojité vedení s označením V431/831 severně přeloženo o 50 m do
nové trasy a vedeno v souběhu se stávajícím dvojnásobným vedením s označením V431/432
v délce cca 5,0 km. Dvojité vedení s označením V431/831 bylo v nové trase od lomového bodu
R5 po lomový bod R6 v souběhu s vedením označeným V432 řešeno v rámci procesu EIA záměru
„V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. K danému úseku vedení V431/831,
jež byl součástí záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, vydalo
Ministerstvo životního prostředí dne 17. 4. 2013, pod č. j. 24478/ENV/13 souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Od lomového bodu R6 po nově posunutý
lomový bod R17 pokračuje nové dvojité vedení s označením V431/831 v trase stávajícího
jednoduchého vedení s označením V431. Od lomového bodu R17 je dvojité vedení s označením
V431/831 nově zaústěno do TR Chrást.
Zaústění do TR Přeštice
Stávající stav
Stávající vedení s označením V431 je vedeno z transformovny Přeštice, ze které vychází jako
dvojnásobné vedení s označením V431/432.
Nový stav
Dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V431/831 bude zaústěno v nové trase do
transformovny Přeštice.
Obrázek č. 5 Zaústění do TR Přeštice
Stávající stav

Nový stav
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Přeložka trasy vedení s označením V431/831 mezi lomovými body R5 a R6
Od lomového bodu R5 u obce Střížovice po lomový bod R6 bude nové dvojité vedení s označením
V431/831 severně přeloženo o 50 m do nové trasy a vedeno v souběhu se stávajícím
dvojnásobným vedením s označením V431/432 z důvodu zachování stávající trasy pro nové
zdvojené vedení s označením V432/429 Kočín - Přeštice. Zmíněné přeložení trasy od lomového
bodu R5 po lomový bod R6 v souběhu s vedením označeným V432 řešeno v rámci procesu EIA
záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. K danému záměru vydalo
Ministerstvo životního prostředí dne 17. 4. 2013, pod č. j. 24478/ENV/13 souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Obrázek č. 6 Přeložka trasy vedení
Stávající stav

Nový stav

Zaústění do TR Chrást
Stávající stav
Stávající vedení s označením V431 je vedeno z transformovny Chrást, ze které vychází jako
jednoduché vedení s označením V431.
Nový stav
Dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V431/831 bude zaústěno v nové trase do
transformovny Chrást.
Obrázek č. 7 Zaústění do TR Chrást
Stávající stav

Nový stav
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru se předpokládá v následujících termínech:
Zahájení výstavby: po roce 2024
Ukončení výstavby: do roku 2025
Doba odstávky bude omezena na nejnutnější míru nejen nasazením dostatečné dodavatelské
kapacity, ale i technickým řešením a přizpůsobením harmonogramu výstavby plánovaným
odstávkám.

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

Obec

Dolní Lukavice
Přeštice
Krasavce
Vodokrty
Osek u Vodokrt
Háje u Vodokrt
Střížovice u Plzně
Vlčtejn
Netunice
Chouzovy
Želčany
Olešná u Nezvěstic
Nezvěstice
Šťáhlavice
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta u Tymákova
Sedlec u Starého
Plzence
Tymákov
Ejpovice
Kyšice u Plzně
Dýšina
Chrást u Plzně

Dolní Lukavice
Přeštice
Dolní Lukavice
Řenče
Řenče
Řenče
Střížovice
Vlčtejn
Netunice
Chválenice
Chválenice
Nezvěstice
Nezvěstice
Šťáhlavy
Nezbavětice
Šťáhlavy
Lhůta

Obec s rozšířenou
pravomocí

Přeštice

Stavební úřad

Kraj

MÚ Přeštice

MÚ Blovice

Blovice
Přeštice

Plzeňský
MÚ Starý Plzenec

Plzeň

Starý Plzenec
Tymákov
Ejpovice
Kyšice
Dýšina
Chrást

Rokycany

MÚ Rokycany

Plzeň

Magistrát města Plzně

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat je uveden
v následující tabulce:
Tabulka č. 3 Navazující rozhodnutí
Správní úřad
Příslušný Stavební úřad dle platného Stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění)
Silniční správní úřad
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Orgán ochrany přírody
Orgán ochrany nerostného bohatství

Rozhodnutí
územní rozhodnutí
kolaudační souhlas
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
rozhodnutí o odnětí nebo o omezení PUPFL
souhlas k trvalému či dočasnému odnětí ze ZPF
rozhodnutí v souladu s požadavky zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění
rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném
ložiskovém území
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Správní úřad
Příslušný vodoprávní úřad
Drážní správní úřad

Rozhodnutí
souhlas vodoprávního úřadu
souhlas ke zřízení stavby

Dále rozhodnutí vydávají správní úřady, které jsou předmětným záměrem dotčeny. S ohledem
na další stupně projektové přípravy mohou vzniknout i jiné požadavky na rozhodnutí správních
úřadů (např. archeologický ústav, civilní letectví).
Realizace záměru bude povolována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění. V rámci tohoto zákona bude v průběhu přípravy
záměru rozhodnutí vydávat příslušný stavební úřad, v tomto případě se jedná vždy
o Ministerstvo pro místní rozvoj.

B.II. Údaje o vstupech
Posuzovaný záměr přestavby stávajícího jednoduchého vedení o napěťové hladině 400 kV na
dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV realizovaný z převážné části ve stávající trase vedení
si vyžádá trvalý či dočasný zábor zemědělské půdy a trvalé či dočasné odnětí, resp. omezení
využívání pozemků určených k plnění funkci lesa.

B.II.1. Půda
B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu
Příprava - majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy s
vlastníky dotčených pozemků. Získání práva k cizím nemovitostem dotčených stavbou lze
Smlouvou o zřízení věcného břemene, Smlouvou o smlouvě budoucí či Vyvlastněním.
Ve Smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvě o smlouvě budoucí bude mimo jiné uvedena
výše náhrady za zřízení věcného břemene. Výše náhrady je obvykle stanovena dohodou
s vlastníkem pozemku případně dle platné legislativy. Souhlasu orgánu zemědělského půdního
fondu není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata půda dle § 9 odst. 2 písm. b)1
zákona 231/1999 Sb., v platném znění, o ochraně zemědělského půdního fondu.
Výstavba
Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je nutné jednak pro provoz dopravní
techniky a stavebních mechanizmů při provádění základů a odvozu vytěženého materiálu,
následně pak při betonování základů a montážních činnostech v období výstavby. Pro dopravu,
manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění
montážních ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném koridoru vedení, a tím bude
zajištěno, že při realizaci předmětného záměru nevzniknou další požadavky na odnětí z důvodu
stavebních a montážních činností. Dočasné odnětí ZPF se předpokládá v rozsahu cca 37 ha.
Dočasné odnětí bude blíže specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace. V případě potřeby
budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou zřízeny provizorní sjezdy.
Od existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stožárovým místům stanoveny příjezdové
cesty výhradně v trase vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším stupni
projektové dokumentace.
Bude se jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný zábor. Protože doba výstavby
včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu na jednotlivých úsecích vedení
nepřesáhne dobu jednoho roku, není nutné dle § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. v platném
znění dočasné vyjímání pozemků ze zemědělského půdního fondu.
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Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho ochranném pásmu mohou být
i nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením
i v celém ochranném pásmu vedení musí být v souladu s energetickým zákonem z provozních
a bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m. Vlastní provoz
vedení nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi půdy a v průběhu realizace lze těmto
negativním vlivům zamezit vhodnými opatřeními.
Po dokončení prací v úseku se uvede staveniště do původního stavu. Příjezdové cesty
po zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují
dle podmínek uvedených v souhlasu s odnětím podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při zpracování dokumentace pro územní řízení v „Zásadách organizace výstavby“, který musí
obsahovat jednoznačné určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a
nepřehlédnutelně musí specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky,
případně s úplným zákazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat již zásadní opatření
realizace stavby. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat s dotčenými obcemi
a příslušnými orgány státní správy.
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném
znění je nutné v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 30 m2. U stožárů tvaru
Dunaj bude tato hodnota překročena u všech stožárových míst. V našem případě to představuje
plochu cca 0,9 ha pro 95 ks stožárů. Uvažované počty a plochy stožárů jsou pouze odborným
odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy na základě závěrů
procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu. Jelikož trasa navrženého dvojitého vedení
využívá v maximální možné míře stávající trasu vedení, není předpokládán významný zásah do
pozemků zemědělského a lesního půdního fondu.
Žádost pro vydání souhlasu dle § 9 odst. 4 a 5 výše uvedeného zákona bude podána
u pověřeného obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu.
V žádosti je uveden účel zamýšleného odnětí, k žádosti se také připojí údaje katastru nemovitostí
o pozemcích navržených k odnětí, zákres v kopii katastrální mapy, vyjádření vlastníků dotčených
pozemků k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí ze ZPF, předběžnou bilanci skrývky
kulturní vrstvy s návrhem způsobu jejího hospodárného využití (§ 9 odst. 4 zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu).
Pověřený obecní úřad žádost posoudí, a pokud není zároveň obecním úřadem obce s rozšířenou
působností (POÚ III. stupně), žádost se svým stanoviskem postupuje na obecní úřad obce
s rozšířenou působností. Jestliže rozsah odnětí půdy překračuje 1 ha, postupuje žádost se svým
stanoviskem na Krajský úřad. Pokud rozsah odnětí překračuje 10 ha, postupuje Krajský úřad
žádost se svým stanoviskem na Ministerstvo životního prostředí.
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 je závaznou
součástí rozhodnutí, která budou dále ve věci vydána podle zvláštních předpisů (územní
rozhodnutí).
Opatření k ochraně ZPF je nutno specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace. Jedná se
o minimalizaci manipulačních pásů v úsecích po spádnici s ohledem na umístění stožárových
míst. Tyto zásady včetně návrhu protierozních opatření je nutné zapracovat v ZOV stavby.
V prostoru jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického
průzkumu a po ukončení stavby skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci
terénních úprav.
Kácení zeleně na nelesní půdě
Vzhledem ke skutečnosti, že trasa nového dvojitého vedení V431/831 bude v maximální možné
míře umístěna ve stávající trase vedení s označením V431/432 a V431, ke zvětšení koridoru
vedení s ohledem na použité tvary stožárové konstrukce nedojde, nepředpokládá se kácení
zeleně na nelesní půdě.
Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

30

Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást

V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné postupovat dle zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění, o ochraně přírody a krajiny (dále ZOPK), vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, Metodického pokynu
MŽP (částka č. 5/2014) k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a Metodické instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP (částka č. 7/2013).
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 ZOPK není třeba k odstraňování
dřevin v koridoru vedení provozované elektrizační soustavy. Je však nutné podat oznámení
o kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody. Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo
les dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK (dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin
přesahuje 40 m2) přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, případně krajské úřady,
správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP.
Kácení veškerých dřevin ve významných krajinných prvcích a ve stromořadí, které se nacházejí
v koridoru vedení, musí být oznámeno orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 2 ZOPK. Dále je třeba
postupovat podle § 4 odst. 2 ZOPK, podle kterého je třeba opatřit si závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k „zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce“. Příslušným orgánem ochrany přírody je dle ust.
§ 3 ZOPK v případě VKP ze zákona je obecní úřad obce s rozšířenou působností (mimo EVL),
případně krajský úřad, správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. V případě
registrovaného VKP je to pověřený obecní úřad (mimo EVL), případně krajský úřad, správy
Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP.
Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí být podáno písemně nejméně 15 dní předem
příslušnému orgánu ochrany přírody, který může kácení zakázat, omezit nebo pozastavit
v případě, že odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
V případě potřeby kácení mimolesních dřevin v novém koridoru vedení, je nutné zajistit si povolení
ke kácení dřevin o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm a zapojené
porosty dřevin o ploše nad 40 m2. Žádost o povolení ke kácení dřevin je nutné opatřit si vždy pro
všechny dřeviny, které jsou součástí VKP nebo stromořadí. Toto povolení vydávají místně
příslušné obecní úřady včetně území CHKO a jeho ochranného pásma. Na území přírodních
rezervacích, přírodních památek a jejich ochranných pásmech jsou příslušným orgánem krajské
úřady. Správy CHKO jsou v tomto případě příslušným orgánem ochrany přírody pro území národní
přírodní rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma. Správy národních parků
jsou příslušným orgánem ochrany přírody pro území národních parků.
V současnosti probíhá běžná údržba vedení správcem vedení, která řeší průběžnou kontrolu
a odstraňování náletových a jiných dřevin v prostoru koridoru stávajícího vedení.
V dalším stupni projektové přípravy je nezbytné stanovit rozsah kácení dřevin rostoucích mimo
les a prořez vzrostlé zeleně.
Provoz
Vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor ZPF oproti záboru
vzniklému v rámci výstavby.
B.II.1.2 Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Příprava – majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy
s vlastníky dotčených pozemků. V případě pozemků určených k plnění funkce lesa po vydání
územního rozhodnutí zajistí provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. vydání příslušných
rozhodnutí o odnětí nebo omezení PUPFL dle platné legislativy vč. zpracování znaleckého
posudku podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. v platném znění.
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Výstavba
Dle § 3 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném
znění jsou pozemky určené k plnění funkce lesa pozemky s lesními porosty, na nichž byly lesní
porosty odstraňovány za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší
než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí
orgánu státní správy lesů. Dále jsou PUPFL zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, pozemky
nad horní hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdových
komunikací, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF a jestliže s lesem
souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.
Dle §15 odst. 3 citovaného zákona lze bez odnětí na PUPFL umístit mimo jiné stožáry nadzemních
vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2. V případě dvojitého vedení
o napěťové hladině 400 kV bude tato plocha překročena u všech stožárových míst.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny minimálně, jelikož záměr
z převážné části využívá stávající koridor vedení. Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění
funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru vedení. Přesné dotčení pozemků PUPFL bude určeno
až v dalším stupni projektové dokumentace.
Šíře ochranného pásma (OP) dle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení o napěťové hladině 400 kV na obě
strany 20 m. V případě dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV v úseku se stožáry tvaru
Dunaj činí šířka koridoru vedení 69,4 m v běžné trase.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou v tomto koridoru trvale omezeny. V důsledku změny
tvaru stožárových konstrukcí v trase vedení, tj. náhradou stávajících tvarů stožárů Kočka
jednoduchého vedení za nové stožáry tvaru Dunaj u dvojitého vedení a zúžením ochranného
pásma z 25 m na 20 m, dojde k zúžení celého koridoru vedení ze stávající šíře cca 72,4 m, resp.
79,4 m v běžné trase na 69,4 m v běžné trase. Vzhledem k této skutečnosti lze uvažovat, že
zmenšením koridoru nového vedení o cca 3m, resp. 10 m v běžné trase oproti současnému vedení
dojde k uvolnění ploch PUPFL v celkovém rozsahu cca 0,7 ha.
Vzhledem k tomu, že nově navržená trasa vedení je částečně vedena v novém území, musí být
vytvořen nový koridor vedení, tudíž dojde k omezení lesních pozemků ve využívání a plnění
funkce lesa. Konkrétně se jedná o lesní pozemek v k. ú. Nezvěstice v majetku Obce Nezvěstice.
Lesní pozemek zasahuje do nově navrženého ochranného pásma plochou cca 0,23 ha.
Dočasné omezení pozemků určených k plnění funkce lesa po dobu stavby (příjezdové cesty) bude
blíže specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace.
Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,04 ha.
Uvažované počty stožárů, plochy a umístění jsou pouze odborným odhadem, konečné počty
a umístění stožárů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace na základě závěrů
procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu.
Žádost o odnětí nebo o omezení bude podána orgánu státní správy lesů, v jehož obvodu má
k odnětí nebo k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů,
v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Součástí žádosti bude
snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, případně geometrický
plán, doklady o vlastnických právech k pozemkům, údaje lesního hospodářského plánu nebo
osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských
souborů a kategorií lesa, komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech, výpočet poplatku
za odnětí, vyjádření vlastníka příp. uživatele dotčeného pozemku, vyjádření odborného lesního
hospodáře nebo právnické osoby pověřené touto funkcí popř. další doklady dle potřeby a
posouzení např. projekt rekultivace, projekt zalesnění.
Dle ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb. v platném znění o podmínkách podnikání
a o výkonu statní správy energetických odvětvích (energetický zákon) provozovatel přenosové

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

32

Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást

soustavy udržuje v lesních průsecích na vlastní náklad volný pruh o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných konstrukcí nadzemního vedení podle odst. 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c),
d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či nájemci dotčených pozemků jsou povinni jim
tuto činnost umožnit.
Vzhledem ke skutečnosti, že dojde ke zmenšení koridoru vedení v běžné trase oproti stávajícímu
stavu, nenastanou nové požadavky na zábor PUPFL, tudíž nevznikne ohrožení stability okolních
porostů způsobenou bořivým větrem ani ohrožení dalšími biotickými a abiotickými činiteli.
Stávající stabilita lesních porostů nebude narušena, jelikož stávající průsek v lese v šíři odpovídá
výšce porostu, nenastane větší odlesnění a tudíž ani nebezpečí polomu způsobeného bořivými
větry.
Jelikož nenastane rozšíření ochranného pásma, nedojde u vyšších věkových stupňů k zvýšenému
ohrožení porostu větrnou kalamitou. To by se týkalo především lokalit se smrkovými
monokulturami. Opatření, které by bezprostředně po vykácení ochranného pásma efektivně
omezilo vlivy případných kalamit, neexistuje. Z dlouhodobého časového horizontu lze doporučit,
po těžbě těchto okrajových porostů v mýtním věku, aby odborný lesní hospodář v kritických
místech zvážit změnu druhové skladby za odolnější dřeviny a tuto změnu zanesl do lesního
hospodářského plánu. K zvýšení odolnosti okrajového porostu dojde také přirozenou cestou,
vlivem postupného zesílení kořenového systému krajních stromů a zahušťováním okraje lesa
náletovými dřevinami, které zde budou snadno expandovat vlivem vyššího přístupu světla do
nižších pater porostu.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
zhotovitel projednávat s příslušným orgánem státní správy lesů a postupovat v souladu s platnými
právními předpisy. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou podrobně
stanoveny v ZOV, jejich dodržování bude důsledně dodržováno dodavatelem stavby. Při
zpracování dokumentace pro územní řízení v „Zásadách organizace výstavby“, který musí
obsahovat jednoznačné určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a
nepřehlédnutelně musí specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky,
případně s úplným zákazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat již zásadní opatření
realizace stavby. Opatření k ochraně lesů je nutno specifikovat v dalším stupni projektové
dokumentace. Jedná se o stanovení přesného rozsahu nezbytného smýcení lesních porostů
přednostně v období vegetačního klidu, zajištění odpovídající ochrany dřevin na plochách
navazujících na plochy trvalého a dočasného záboru, umístění dočasných záborů mimo PUPFL,
specifikace následné péče o dotčené lesní porosty.
Provoz
Oproti záboru vzniklému v rámci výstavby si vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV
nevyžádá další zábor PUPFL.

B.II.2. Voda
Požadavek na množství a místa odběru vody vyplyne z dokumentace pro provádění stavby (DPS),
lze však s určitostí předpokládat, že potřeba vody bude pokryta ze stávajících zdrojů.
Výstavba
Při realizaci záměru bude potřeba užitková voda k úpravě dovezených betonových směsí
a k technologickému ošetřování betonových patek při tuhnutí. Betonová směs bude na staveniště
dovážena mobilními domíchávači v hotovém stavu z centrálních betonářských stanic dle výběru
zhotovitele. Vlastní stavba bude realizována prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichž
délka pobytu u jednotlivých stožárů se bude pohybovat v řádu několika dnů. Z tohoto důvodu se
nepočítá s výstavbou zařízení staveniště. Technologické vlhčení betonových základů při tuhnutí
bude zajištěno mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek na zřizování nových zdrojů vody.
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Provoz
Vlastní provoz ani údržba dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV neuplatňují žádné nároky
na odběr pitné nebo užitkové vody.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Přesnou specifikaci materiálů a surovin potřebných pro následnou výstavbu vedení bude řešit
DPS záměru, přehled materiálů je uveden v kap. B.I.6. Materiály nebo suroviny používané
při výstavbě a následném provozu a údržbě, nemohou negativně působit na životní prostředí a
zdraví obyvatel.
Výstavba
Potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu nadzemního vedení zvn bude zajištěna dovozem
materiálu (beton, ocelové konstrukce stožárů a technologie, lana, izolátory apod.).
Betonové směsi pro základy stožárů budou na staveniště dováženy v hotovém stavu mobilními
domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele.
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovin:
•

beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství
cca 7 000 m3);

•

ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd. - množství
tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené
území;

•

stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.) – množství tohoto materiálu není přesně známo,
jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;

•

plastové výrobky – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní
výrobky ze zdrojů mimo řešené území;

•

ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.

Spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, stavebních strojů
a mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních zařízení lze odhadnout ve výši
cca 100 tis. l za rok.
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby bude na trase staveniště plně pokryta
mobilními elektrocentrálami. Ze zkušenosti z obdobných staveb lze předpokládat spotřebu
elektrické energie do cca 5 MWh na celou trasu stavby nadzemního vedení.
V dalším stupni projektové případy je nutné na provedení stavby specifikovat materiály a suroviny
s výčtem množství včetně nátěrových hmot.
Provoz
Ve fázi provozu je záměr přenosovým vedením elektrické energie, čili vlastní vedení při provozu
spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy a tudíž nevyžaduje
žádné surovinové ani energetické zdroje.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace. Při realizaci
záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky do stávajících stožárových
míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení a přebytečné vytěžené zeminy
k dalšímu opětovnému využití, případně k odstranění. Potřebné transporty budou prováděny v
předem stanovených trasách navazujících na stávající veřejné komunikace, s maximálním
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využitím vymezeného energetického koridoru. Trasy budou mít charakter dočasného záboru v
průběhu jednoho vegetačního období a po skončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny
do původního stavu a vráceny k původnímu užívání. S ohledem na liniový charakter stavby
a nízkou intenzitu stavebních i montážních činností nebude touto stavbou nepříznivě ovlivněna
současná běžná intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích. Realizace záměru si
nevyžádá žádný zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené oblasti.
Výstavba
Ve fázi výstavby záměru budou potřebné transporty materiálu a techniky prováděny po trasách
stanovených v ZOV. S ohledem na charakter záměru nebudou vznikat další nové nároky
na dopravní infrastrukturu.
Odhad pohybu mechanizmů při demontáži vedení
•
•
•

demontáž stávajících vodičů – ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil - cca
1 den pro několik úseků mezi stožáry;
demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů – mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní
automobil - cca 4 hodiny pro jeden stožár;
demolice stávajících základů – rypadlo nakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí nákladní
automobil - cca 3 hodiny pro jeden stožár.

Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě vedení
•
•

výkopy základů – rypadlo nakladač a nákladní automobil - cca 1 den pro 1 stožár;
betonáž základových patek – domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro dopravu
betonu, dieselagregát a elektrické vibrátory - cca 3 dny po dobu 2 hodin denně pro 1 stožár;
• montáž a stavba stožáru – nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb
- cca 2 dny pro 1 stožár;
• tažení vodičů – nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné zařízení,
montážní plošina, autojeřáb, traktor - kotevní pole v úseku (2 – 3 km) po dobu 3 dnů;
• terénní úpravy – rypadlo nakladač a nákladní automobil - cca 0,5 dne na 1 stožár.
V průběhu výstavby záměru je nutné průběžně kontrolovat dokonalý technický stav používaných
stavebních a dopravních mechanismů a jejich vybavení prostředky pro odstranění případných
úniků pohonných hmot anebo olejů. Případnou údržbu a doplnění pohonných hmot, ekologických
maziv a olejů provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod
stavenišť.
Provoz
Ve fázi provozu vedení zvn po skončení stavebních a montážních prací jsou nároky na dopravní
infrastrukturu zanedbatelné. Předpokládat lze během roku pouze ojedinělé výjezdy lehkých
terénních automobilů do trasy při provádění revizí vedení, případně při odstraňování vzniklé
poruchy či havárie. Přístup vozidel do trasy vedení při těchto činnostech bude z nejbližší veřejné
komunikace, a s využitím práva vstupu a vjezdu na cizí nemovitosti (podle energetického zákona
č. 458/2000 Sb. v platném znění). Pro fázi provozu nevzniká žádný požadavek na změnu stávající
infrastruktury.
V průběhu ojedinělých výjezdů automobilů do trasy záměru je nutné mít dopravní prostředky
v dokonalém stavu.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Pouze v období demontáže a výstavby vedení lze předpokládat emise způsobené dopravními
mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností. Během realizace záměru budou
v důsledku potřebných transportů, montážních a stavebních činností produkovány emise škodlivin
z dopravních a montážních mechanizmů.
Podle stávající legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje
znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní prostředí je obvykle
používáno členění na bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší.
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě demontáže stávajícího vedení a následné výstavbě
mohou vznikat zejména při provozu stavebních mechanizmů a stavebních strojů v prostoru
prováděných činností, které však lze považovat za nevýznamné.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Za liniové zdroje znečištění lze považovat těžké nákladní automobily, které budou během
demontáže a výstavby vedení převážet technologii, vybouraný a stavební materiál. Vzhledem
k celkovému předpokládanému množství přepravovaných materiálů během demontáže
a následné výstavby vedení by se automobilová doprava neměla nijak významně projevit
na emisní zátěži.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Za plošný zdroj znečištění v rámci realizace záměru je možné uvažovat vlastní prostor výstavby
jednotlivých stožárů, kde z důvodu pohybu mechanizmů, stavebních strojů a nákladních
automobilů může docházet k sekundární prašnosti. Zdroje sekundární prašnosti lze velmi účinně
eliminovat v případě dodržování technologické kázně, především pravidelným zkrápěním
příjezdových cest a důkladné očisty vozidel v místě výjezdu ze stavby.
Orientační výpočet množství emisí z dopravních a manipulačních prostředků vznikajících po dobu
demontáže a výstavby vedení byl proveden pomocí programu MEFA 13 (Mobilní Emisní Faktory,
verze 2013).
Program MEFA 13 vyčísluje emise z dopravy na základě zadaných vstupních dat pro definované
úseky. Ve výpočtovém programu byly zadávány vstupní data, především zohledňující
předpokládanou dobu realizovaného díla, která emisní faktory ovlivňuje z hlediska platných
emisních předpisů a kvality distribuovaných paliv. Dále rozložení vozového parku s různými limity
emisních norem EURO a druhu používaného paliva. Celkové procentuální zastoupení a počet
jednotlivých mobilních spalovacích zdrojů, který se předpokládá ve výpočtu, vychází z odborného
odhadu. Při výpočtu emisí je také uvažován předpokládaný podélný sklon komunikace, průměrná
rychlost dopravních prostředků a plynulost dopravy.
Na základě zadaných vstupních dat byl v programu MEFA 13 proveden výpočet pro množství
emisí vznikajících při realizaci záměru. Při provedení výpočtu bylo zjištěno, že produkované emise
z osobních a lehkých nákladních vozidel představují při realizaci záměru oproti množství emisím
z těžkých nákladních vozidel zanedbatelný podíl.
Skutečná výše celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu výstavby mohou
objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat.
Výstup provedených výpočtů emisí z programu MEFA 13 je v následující tabulce.
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Tabulka č. 4 Předpokládané celk. emise z mobilních spalovacích zdrojů za období výstavby
NOx
(kg)

CO
(kg)

PM
(kg)

CH
(kg)

2803

4998

348

969

S ohledem na liniový charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách, však není množství emisí z dopravních
a montážních mechanizmů z hlediska vlivů na životní prostředí významné.
V průběhu výstavby budou používány barvy k provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě
stavby. V současnosti jsou již používány barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel.
Množství uvolněných emisí do ovzduší bude zanedbatelné.
V období výstavby je nutno zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí jako jsou
např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování sypkých
materiálů atd. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských
sídlišť. Při stavebních pracích neponechávat motor nákladních automobilů v chodu, stojí-li vozidlo
na místě stavby stožáru.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního přenosového vedení elektrické energie není zdrojem žádného
znečištění ovzduší.
Při údržbě ochranného pásma, kontrole a údržbě vedení je množství emisí uvolněných do ovzduší
z dopravních mechanizmů s ohledem na prostorové a časové rozprostření prováděných činností
minimální. Prováděné činnosti mají zanedbatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí vedení.

B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
Ve fázi demontáže stávajícího a výstavby nového nadzemního vedení elektrické energie nejsou
produkovány žádné technologické ani splaškové odpadní vody. Záměsová voda se stává součástí
betonů, nebo se odpaří.
Při krátkodobém a přerušovaném pobytu malých pracovních skupin v místech jednotlivých stožárů
se předpokládá využití mobilních WC buněk s chemickou likvidací.
Provoz
Při vlastním provozu nového vedení elektrické energie nejsou produkovány žádné technologické
ani splaškové odpadní vody. V případě dlouhodobějšího provádění údržby a odstraňování poruch
na vedení je nakládání se splaškovými vodami řešeno obdobně jako při výstavbě vedení.

B.III.3. Odpady
Výstavba
V průběhu demontáže stávajícího vedení a následně při výstavbě nového vedení dojde ke vzniku
odpadů převážně ve formě zbytků zeminy, betonu, ocelového materiálu a obalů. Žádný z těchto
odpadů však nebude z kategorie nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad může vznikat pouze
při natírání stožárů.
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich opětovného využití, případně
odstranění budou stanoveny v DUR a specifikovány v DPS.
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci díla je provedena dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, v následujícím přehledu:
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Tabulka č. 5 Kategorie odpadů
Katalogové
č. odpadu
08 00
08 01 11
08 01 12
15 00
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 00
17 01 01
17 01 03
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05
17 05 04
17 09 04
20 00
20 01 01
20 03 01

Druh odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel,
těsnících materiálů a tiskařských barev
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených),
čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Stavební a demoliční odpady
Beton
Tašky a keramické výrobky
Dřevo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09
03
Komunální odpady
Papír a lepenka
Směsný komunální odpad

Kategorie
N
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les, bude
během výstavby a po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využita jako palivo (dřevo).
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina přesahující průměr 10 cm bude rozřezaná a složena
po dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na místě k dalšímu využití
vlastníkem. Zbylé dřeviny, nepřesahující průměr 10 cm, tj. klest a zbytky po těžbě, budou po
dohodě s vlastníkem pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu využití (např. odvoz
vlastníkem, ponechání k rozkladu na místě).
Výkopová zemina
Při zahájení stavby bude provedena skrývka ornice v plné mocnosti orničního profilu na ploše
výkopu u jednotlivých stožárových míst. Tato ornice bude přechodně deponována na vhodné části
předmětných pozemků a rovnoměrně rozprostřena v rámci konečné úpravy okolí stavby (okolo
patek nových stožárů, zakrytí jam po demontovaných základech stávajících stožárů v mocnosti
ornice, zbylá část ornice bude případně využita k ohumusování dotčených a potřebných částí
příslušných pozemků stavby. O činnostech souvisejících s nakládáním s ornicí bude veden
stavební deník, v němž budou obsaženy všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení účelného
využití skryté ornice. Po ukončení výstavby nového vedení bude přebytečná podorniční zemina
odvezena na trvalou deponii zeminy. Výkopový materiál nevhodný k recyklaci (zemina, případně
jíl, hlušina, kamení, písek) se ukládá na skládce technického komunálního odpadu.
Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný zákon o
odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb. v platném znění o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Při provádění zemních prací bude kvalita
vytěžených zemin sledována a bude s nimi nakládáno dle jejich skutečných vlastností. Přesná
bilance zemních prací není v této fázi přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů
projektové dokumentace.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je problematika odpadů ve všech fázích záměru (demontáže
stávajícího vedení, výstavby, provozu a údržby vedení zvn) málo významná až nevýznamná.
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Veškeré odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, produkované
při odstraňování stávajících základů, budování nových základů a montáži a demontáži stožárů,
při tažení fázových vodičů, zemnících lan a dalších nezbytných činnostech, budou odvezeny z
místa vzniku dodavatelským subjektem, který zajistí jejich evidenci a odstranění podle současné
platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
Lze předpokládat, že během výstavby vznikne následující množství odpadů:
• Beton (17 01 01) – předpokládaný odvoz cca 3 500 m3 vybouraného betonu;
• Železné kovy (17 04 05) a Železo a ocel – předpokládáme odvoz cca 1 500 t demontované
ocelové konstrukce;
• Směsné kovy (17 04 07) - předpokládáme odvoz cca 250 t demontovaných vodičů;
• Vytěžená zemina (17 05 04) - v maximální míře bude využita v rámci stavby, mimoto
se odveze cca 5 400 m3 výkopku;
Množství ostatních odpadů výše uvedených lze určit až v následujícím stupni projektové
dokumentace.
V období výstavby záměru je nutné stanovení množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících
během výstavby a určit způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v
platném znění, v maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a
preferovat jejich využití jako druhotné suroviny, sledovat kvalitu vytěžených zemin a nakládat
s nimi dle jejich skutečných vlastností a minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky.
Výkopová zemina se použije prioritně k terénním úpravám v okolí výstavby stožáru. Původce
odpadů (zhotovitel stavby) je povinen vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů
s náležitostmi uvedenými v § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,
ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a
zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Ke kolaudaci nového vedení 400 kV předloží investor stavby
doklady o zneškodnění (využití) odpadů, vzniklých stavební činností. O způsobu jejich odstranění
nebo využití bude vedena odpovídající evidence.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního elektrického vedení není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů.
Při pravidelných revizích nebo při odstraňování následků poruch a havárií na vedení, kdy připadá
v úvahu výměna vodičů, části ocelových konstrukcí nebo izolátorových závěsů, je množství
vzniklého odpadu způsobilé k odvozu lehkým dopravním prostředkem k následnému odstranění
podle současné platné legislativy v oblasti nakládání s odpady. Přehled možných vzniklých
odpadů je uveden v tab. č. 5.

B.III.4. Ostatní
Hluk a vibrace
Výstavba
Z výsledků Akustické studie zpracované společností AKUSTING, spol. s r.o. 03/2015 (viz příloha
č. 5) lze konstatovat, že zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v době
výstavby vedení. Jelikož je trasa vedení situována v maximální míře 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 zatížení považovat za vliv
nevýznamný. Obdobně lze ze zmíněných důvodů považovat za nevýznamný vliv vibrací, které
mohou krátkodobě vznikat při budování základů stožárů, případně montáži stožárů.
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Hluk ze stavební činnosti
Stavební činnost spojenou s realizací záměru rozdělit do níže uvedených dvou etap, které se dále
dělí do dalších fází.
Demolice:
• demontáž stávajících vodičů – vodiče se krátí na cca 300 m kusy, které se nákladními
automobily odvezou ze stavby. Vodiče se krátí ručním pneumatickým nářadím v místě
stožárů
o použitá technika: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil
o doba: cca 1 den pro několik úseků mezi stožáry;
•

demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů – stožár se
transportovatelné díly, které se nákladními automobily odvezou ze stavby;
o použitá technika: mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní automobil
o doba: cca 4 hodiny pro jeden stožár.

•

demontáž stávajících základů – betonové patky základů se vybourají mobilním
pneumatickým sekacím a bouracím zařízením na transportovatelné díly, které se naloží
na nákladní automobily a odvezou ze stavby
o použitá technika: rypadlonakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí nákladní
automobil
o doba: cca 3 hodiny pro jeden stožár.

rozdělí

na

Výstavba:
• výkopy základů - ve fázi provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi
provozovány mechanismy zajišťující sejmutí ornice a podorničí a bezprostředně navazující
výkopové práce pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy.
o použitá technika: rypadlonakladač + nákladní automobil;
o doba: cca 1 den pro 1 stožár.
•

betonáž základových patek - základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí.
o použitá technika: domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro dopravu
betonu, dieselagregát + elektrické vibrátory;
o doba: pro 1 stožár - cca 3 dny po dobu 2 hodin denně.

•

montáž a stavba stožárů - konstrukční prvky stožárů se spojují přímo na staveništi šrouby,
jen některé detaily jsou svařovány jako větší celky u dodavatele konstrukcí. Na staveništi
pak budou již postavené stožáry opatřeny nátěrem.
o použitá technika: nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce, autojeřáb
pro vykládku;
o doba: cca 2 dny pro 1 stožár.

•

tažení vodičů - na stožáry jsou zavěšeny izolátory, které jsou předem připraveny jako
celek. Fázové vodiče budou nataženy přes kladky a následně zavěšeny na izolátory.
Nejdříve bude taženo syntetické nebo kevlarové lano, na které se připevní fázový vodič.
Natažením tažným zařízením a upevněním na izolátory, včetně umístění rozpěrek bude
tento proces ukončen. Zemnicí lana budou tažena stejným technologickým postupem. Při
tažení vodičů je i z technologických důvodů požadováno, aby nedošlo ke kontaktu vodičů
se zemí.
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o použitá technika: nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné
zařízení, montážní plošina, autojeřáb, traktor;
o doba: kotevní pole v úseku (2 – 3) km po dobu 3 dnů.
•

terénní úpravy – ve fázi provádění terénních úprav budou na staveništi provozovány
mechanismy zajišťující dovoz a rozprostření zeminy
o použitá technika: rypadlonakladač + nákladní automobil;
o doba: cca 6 hodin pro 1 stožár.

Hlukové údaje zařízení
Následující hlukové údaje byly převzaty z akustických studií stavebních prací vypracovaných
firmou Akusting, případně získány z měření hluku provozu daného zařízení nebo z databáze firmy
Akusting s hlukovými údaji zemních strojů. Měření bylo prováděno ve vzdálenosti 10 m od stroje
při obou provozních stavech – chod naprázdno a chod v záběru. Proběhlo v několika bodech okolo
každého nářadí nebo stroje a ze získaných hodnot byl vypočítán energetický průměr. Zde
uvádíme pouze průměrné celkové hodnoty pro vzdálenost 10 m.
Ruční pneumatické nářadí
Ekvivalentní hladina v 10 m od pneum. nářadí je:
Nákladní (sklápěcí) automobil
Ekvivalentní hladina v 10 m od nákladního automobilu je:
Mobilní jeřáb (autojeřáb)
Ekvivalentní hladina v 10 m od jeřábu je:
Mobilní sekací resp. bourací stroj
Ekvivalentní hladina v 10 m od stroje je:
Rypadlonakladač
Ekvivalentní hladina v 10 m od rypadlonakladače je:
Domíchávač
Ekvivalentní hladina v 10 m od domíchávače je:
Dieselagregát + elektrické vibrátory
Ekvivalentní hladina v 10 m od dieselagregátu je:
Navíjecí a brzdné zařízení
Ekvivalentní hladina v 10 m od zařízení je:
Montážní plošina
Ekvivalentní hladina v 10 m od montážní plošiny je:
Traktor
Ekvivalentní hladina v 10 m od traktoru je:

LA eq.T = 50 dB
LA eq.T = 65 dB
LA eq.T = 65 dB
LA eq.T = 70 dB
LA eq.T = 65 dB
LA eq.T = 65 dB
LA eq.T = 70 dB
LA eq.T = 60 dB
LA eq.T = 50 dB
LA eq.T = 65 dB

Stanovení bezpečné vzdálenosti pro provádění stavby
Výstavbové práce budou probíhat v denní době od 7:00 – 21:00 h. Snahou investora je, aby
všechna zařízení a stroje byly maximálně využity a práce tak byly co nejvíce urychleny. Z toho
vyplývá, že většina strojů bude v provozu prakticky nepřetržitě po celých 14 hodnocených
souvislých hodin denní doby. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A uvedené v předchozí
kapitole jsou tedy v podstatě platné pro každé zařízení pro celou pracovní dobu i bez dalšího
přepočtu.
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Výpočet „bezpečné vzdálenosti“
Výpočtem součinnosti strojů při jednotlivých fázích demolice a výstavby byly stanoveny tzv.
„bezpečné vzdálenosti“, tedy vzdálenosti, od kterých jsou již chráněná místa spolehlivě mimo
dosah nadlimitního působení hluku.
Fáze demolice Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m
Demontáž stávajících vodičů
LA eq.14h = 66,1 dB
Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů
LA eq.14h = 72,3 dB
Demontáž stávajících základů
LA eq.14h = 74,6 dB
Fáze výstavby Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m
Výkopy základů
LA eq.14h = 73,6 dB
Betonáž základových patek (pouze 2 h denně)
LA eq.14h = 62,8 dB
Montáž a stavba stožárů (štokováním)
LA eq.14h = 68,7 dB
Tažení vodičů
LA eq.14h = 68,5 dB
Terénní úpravy
LA eq.14h = 71,2 dB

Bezpečná vzdálenost
12 m
28 m
34 m
Bezpečná vzdálenost
31 m
9m
16 m
16 m
22 m

Trasa vedení zvlášť vysokého napětí V431 je vedena téměř v celém svém koridoru zcela mimo
obydlenou oblast. Akustická studie (viz příloha č. 5) byla modelována pro sedm lokalit, jež jsou
situovány nejblíže k záměru. Jedná se o lokality Přeštice, Šťáhlavy, 3 lokality v Sedlci u Starého
Plzence, Olešná a Tymákov. Ve většině vytipovaných lokalit jsou objekty umístěné nejblíže vedení
uvedeny na katastru nemovitostí jako objekty k rekreaci, pouze ve čtyřech případech se jedná o
objekty k trvalému bydlení.
Posuzované objekty ve všech sedmi lokalitách, které se přibližují trase vedení, se nachází
ve vzdálenosti od 45 do 220 m od nejbližších stožárů. Tato vzdálenost je ve všech případech větší
než stanovená „bezpečná vzdálenost“ od místa stavby stožáru a v blízkosti žádného z objektů
není třeba uvažovat o žádném omezení nebo zkrácení pracovní doby při výstavbě - stavební práce
tedy mohou probíhat po dobu celých 14 hodin bez omezení.
Provedené výpočty a modelace (viz příloha č. 5) dokládají, že bude při přestavbě na všech
místech chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb
nepřekročen hlukový limit pro stavební činnost.
Kontrolní měření v CHVePS a CHVeP
Všechny objekty kontrolního měření jsou v katastru nemovitostí uvedeny jako objekty k bydlení,
případně jako stavby určené pro rekreaci (chaty). Kontrolní měření bylo provedeno v lokalitách
Přeštice, Šťáhlavy, Sedlec u Starého Plzence („V rybníku“, „Na vršku“, „V Sutici“), Olešná a
Tymákov. Umístění měřících míst a vyhodnocení měření stávajícího hluku v jednotlivých lokalitách
je uvedeno v příloze Akustické studie (viz Příloha č. 5).
Jak vyplývá z výsledků měření ve vybraných lokalitách na trase vedení zvn V431, vliv hluku
z provozu vedení na chráněné venkovní prostory je nepatrný. Na většině měřených míst není
sršení ani korona sluchem rozeznatelná nebo je pouze slabě slyšitelná, a to i v situaci, kdy se
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měřicí místo nacházelo v relativní blízkosti vedení. Jediné místo, kde bylo sršení na měřicím místě
zřetelně slyšitelné (avšak přesto slabé), byla lokalita chatové osady Přeštice. Na většině míst byl
naopak zcela dominantní hluk pozadí (splav, doprava, zpěv ptáků) a provoz vedení nebylo možno
sluchem rozeznat.
Na žádném místě měření nebyla ve spektru hluku prokázána přítomnost tónových složek
způsobená provozem vedení zvn V431.
Z výsledků měření vyplývá, že hluk z provozu vedení V431 je velmi nízký a i v relativně tiché
lokalitě je prakticky skryt v hluku pozadí.
Všechny hodnoty naměřené dokonce i v denní době na posuzovaných místech, i jejich
energetické průměry, se pohybují pod limitem 40 dB pro noční dobu.
B.III.4.1 Akustická modelace provozu dvojitého vedení
Trasa vedení zvlášť vysokého napětí V431 je vedena téměř v celém svém koridoru zcela mimo
obydlenou oblast. Dle Akustické studie (příloha č. 5) mohou být potenciálně hlukem vedení
dotčeny tři lokality – Přeštice, Šťáhlavy a Sedlec u Starého Plzence (3 lokality). Na trase vedení
V431 byly dále vytipovány další dvě lokality potenciálně zasažené hlukem – Olešná a Tymákov.
Ve většině vytipovaných lokalit jsou objekty umístěné nejblíže vedení uvedeny na katastru
nemovitostí jako objekty k rekreaci, pouze ve čtyřech případech se jedná o objekty k trvalému
bydlení. Tyto objekty ve vytipovaných lokalitách byly zahrnuty do hlukové modelace stávajícího i
výhledového stavu po zdvojení vedení. Změna trasy vedení mezi lomovými body R5 a R6 se
v dotčených lokalitách nijak neprojeví.
Za stávajícího stavu je limit 50 dB pro denní dobu i limit 40 dB pro noční dobu v chráněném
venkovním prostoru posuzovaných objektů prokazatelně nepřekročen. Zdvojení vedení
ve výhledovém stavu teoreticky přinese navýšení hodnot ve výpočtových bodech o cca 3 dB, i
s tímto navýšením je však limit 50/40 dB pro denní/noční dobu v CHVePS prokazatelně
nepřekročen i za extrémních klimatických podmínek.
B.III.4.2 Ochranná pásma
V okolí stavby se vyskytují ochranná pásma technické infrastruktury, která jsou vytýčena z různých
důvodů. Jedná se především o ochranná pásma vedení elektrické energie, sdělovacího vedení
(vše dle energetického zákona) a ochranné pásmo pozemních komunikací atd. Případné střety
s technickou infrastrukturou budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace
pro územní řízení).

B.III.5. Doplňující údaje
Hodnocený záměr nepředstavuje žádné významné zásahy do terénu a jeho negativní ovlivnění
krajinného rázu osazením trasy stožáry tvaru Dunaj lze s ohledem na minimální možné technické
parametry podpěrných konstrukcí a trasy, kterými jsou výška stožárů a šíře ochranného pásma,
považovat za vliv přijatelný.
Předmětný záměr je navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocen
jako přijatelný zásah do krajinného rázu.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Posuzovaný záměr prochází územím Plzeňského kraje.
Plzeňský kraj se rozkládá na jihozápadě České republiky. Celková výměra kraje je 7 561 km2.
Sídelní struktura kraje je nevyvážená – na metropolitní Plzeň navazuje drobná venkovská
struktura. Schází města střední velikosti.
Plzeňský kraj se vyznačuje rozmanitými přírodními podmínkami. Tato pestrost je podmíněna
především reliéfem. Dominantním přírodním fenoménem je pásmo pohraničních pohoří
na jihozápadě (Šumava a Český les) a Plzeňská kotlina na severovýchodě kraje. Ostatní území
kraje tvoří pahorkatiny Plzeňská pahorkatina a část Brdské vrchoviny. Členíme-li Plzeňský kraj
podle hlavních vodních toků, největší část tvoří povodí Berounky. Na území se nachází řada
maloplošných chráněných území. Pro zachování rozmanitosti krajiny jsou vyhlášeny přírodní
parky.
Trasa vedení s označením V431/831 kříží 23 vodních toků. Mezi nejvýznamnější patří řeky Úhlava
a Úslava, které jsou vyhláškou č.178/2012 Sb. stanovené jako významné vodní toky.
Trasa záměru neprochází Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod, zasahuje do ochranného
pásma vodního zdroje III stupně. Trasa vedení zasahuje do záplavového území vodního toku
Úhlava a jeho aktivní zóny.
Dotčené území se nachází v citlivé oblasti. Trasa záměru prochází zranitelnými oblastmi od obce
Střížovice po obec Nezvěstice.
Záměr nezasahuje do žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Velkoplošná ani
maloplošná chráněná území nejsou záměrem dotčena, pouze v případě přírodní památky
Sedlecká rokle zasahuje ochranné pásmo vedení do ochranného pásma přírodní památky.
Trasa vedení protíná prvky ÚSES lokálního, regionálního a nadregionálního významu. Jedná se
o RBK 208, nadregionální biokoridor K64 Běleč, LBC 249/05, regionální biocentrum 885 Úslava
u Šťáhlav LBC 2006/02, 2006/03, 2005/04, 2005/05 a 2006/02.
V koridoru vymezeném pro výstavbu dvojitého vedení se nachází chráněná ložisková území
Ejpovice, Ejpovice I. a Kyšice, dále dobývací prostor Kyšice a výhradní plocha ložiska Kyšice Ejpovice. Záměr neprochází poddolovaným územím ani nezasahuje do geologicky významné
lokality.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.

C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 o ochraně
přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je to tedy síť skladebných částí, které jsou
v krajině na základě prostorových a funkčních kritérií účelně rozmístěny. Rozhodujícím kritériem
pro vymezení ÚSES je biogeografická pestrost krajiny co do rozmístění rámců trvalých
ekologických podmínek a jejich přirozené, na člověku nezávislé vazby. Stávající Cílem územních
systémů ekologické stability je zejména vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území,
ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, zachování či znovuobnovení
přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření rozmanitosti původních biologických
druhů a jejich společenstev (biodiverzity).
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ÚSES je tvořen ekologicky významnými segmenty krajiny jako částmi kostry ekologické stability.
Jednotlivé skladebné části ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Rozlišují se místní, regionální a
nadregionální prvky systému ekologické stability.
Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§1 písm. a) k zákonu
č. 114/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje
trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§1 písm. b) k zákonu č. 114/1992
Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci,
avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu
do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů
organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu,
drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
Biokoridory a biocentra se podle svého významu člení:
Lokální – rozsah a význam stabilizující funkce a funkce migrační je místního významu.
Reprezentuje společenstva dané typické skupiny geobiocénů v rámci biochory.
Regionální - rozsah jejich významu a stabilizující funkce či funkce migrační je místního významu.
Reprezentativní regionální biocentrum reprezentuje ekosystémy typické pro daný typ biochory.
Kontaktní regionální biocentrum umožňuje kontakt reprezentativních ekosystémů. Unikátní
biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy. Regionální biokoridory propojují
regionální biocentra a zajišťují migraci organizmů po regionálně významných migračních trasách.
Nadregionální - rozsah a jejich význam překračuje bioregion. Reprezentativní nadregionální
biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystémů daného bioregionu a umožňuje přežití
organismů k těmto ekosystémům náležejících. Unikátní nadregionální biocentrum zahrnuje
významné specifické ekosystémy.
V rámci Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) bylo autorizovanou osobou zpracováno mj.
posouzení záměru z hlediska vlivu na územní systém ekologické stabilty.
Trasa záměru se územně střetává s následujícími funkčními lokálními, regionálními a
nadregionálními prvky ÚSES (dle § 3 zákona 114/92 Sb.):
Tabulka č. 6 Prvky ÚSES
Kategorie
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBC
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
LBK
NRBK
NRBK
NRBK
NRBK
NRBK
NRBK

Název
2005/04
2006/02
249/02
K105/016
K64/003
K64/004
K64/006
PM003
PM013
PM015
244/01-PM015
K105/015-PŘ055
K64/024-PM029
PM012-BL???
PM013-PM014
PM014-PM015
885-K64/003
K105/015-K105/016
K64/003-K64/004A
K64/003-K64/004B
K64/004-K64/006
K64/006-1719

Popis
mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
hygrofilní + mezofilní
hygrofilní + mezofilní
hygrofilní
hygrofilní + mezofilní
hygrofilní + mezofilní
hygrofilní
hygrofilní
hygrofilní
hygrofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
hygrofilní + mezofilní
mezofilní
hygrofilní + mezofilní
mezofilní
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Lokalizace/segment vegetačního
screeningu
22-23
32
148
166, 168
68-70
57-58, 60-62
54
34
90-91
114
113-114
172
8
136-137
94-95
105
68-70
165, 167
58, 62
64-65
57-58
53
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Kategorie
NRBK
RBC
RBK
RBK
RBK
RBK
OZ

Název
K64/006-K64/008
885
208
249
2005
2006

Popis

Lokalizace/segment vegetačního
screeningu
48-49
75, 77, 78
179-185
147
20-23, 26, 28
31-32
1-19, 38-96, 147-187

mezofilní
hygrofilní + mezofilní
hygrofilní
mezofilní
mezofilní
mezofilní
ochranné pásmo NRBK

V trase vedení zvn se vykytují nižší prvky ÚSES, tzv. lokální biokoridory a biocentra. Základní
rámec ekologické stability tvoří vyšší prvky ÚSES. Od této koncepce se vyvíjí detailní ÚSES místní
úrovně, který je podrobně upravován v rámci schvalování územních plánů jednotlivých obcí.
Lokální prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) tvoří hustou síť v krajině.

C.I.2. Přírodní stanoviště
V rámci Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) byl autorizovanou osobou zpracován mj. i
vegetační screening zaměřený na přírodní stanoviště.
Vegetační screening záměru byl zpracován v období června 2014. Byl prováděn formou terénního
průzkumu v celé délce předpokládané trasy vedení v šířce 100 m na obě strany od osy vedení.
Celé území bylo rozděleno do segmentů s +- homogenní vegetací a stejnou přírodovědnou
hodnotou.
Tabulka č. 7 Přírodní stanoviště
Kód a název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
K1 Mokřadní vrbiny
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
T1.4 Aluviální psárkové louky
T1.3 Poháňkové pastviny
T1.6 Vlhká tužebníková lada
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh
L4 Suťové lesy
L7.1 Suché acidofilní doubravy
M1.4 Říční rákosiny
M1.7 Vegetace vysokých ostřic
V4B Makrofytní vegetace vodních toků
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla

Výčet reprezentativních
segmentů
151
6, 16, 18, 20, 37, 41, 44, 46, 49, 52, 72, 78, 87, 95, 100, 114, 116, 123, 128, 155,
159, 163, 165, 167
163, 167
77, 182, 183, 185
114, 129
58
34, 153
137, 184, 186
62
120
184
75, 181
75, 184
2, 4, 39, 25, 55, 86, 98, 106, 117, 139, 144, 157, 170, 177, 180

C.I.3. Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů
živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce
ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.
Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu
přírody:
• směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků, (nahrazuje směrnici Rady
79/409/EHS);
• směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin.
Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit.
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Identifikace potencionálně dotčených Evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
V rámci autorizovaného posouzení dle § 45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění (viz příloha č.
9) záměru zdvojení stávajícího vedení V431/831 Přeštice - Chrást bylo zpracováno posouzení
záměru z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti jsou vyhodnoceny jako dotčené, pokud:
• jsou v přímém územním střetu se záměrem nebo v jeho bezprostřední blízkosti;
• jsou ovlivněny v souvislosti se vstupy (těžba surovin, odběr vody, vedení, přípojky sítí atd.),
a to ve fázi přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru;
• jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy (odpady, emise, odpadní vody, hluk atd.) ve fázi
přípravy, realizace, provozu, ukončení nebo likvidace záměru.
C.I.3.1 Ptačí oblasti
Trasa dvojitého vedení neprochází žádnou Ptačí oblastí, vyhlášenou k ochraně ptáků podle
Směrnice Rady Evropských společenství ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků
(79/409/EHS). Záměr není ve střetu s významnými tahovými koridory mezi ptačími oblastmi. (viz
příloha č. 9).
C.I.3.2 Evropsky významné lokality
Ze studie hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (viz příloha č. 9)
vyplývá, že trasa záměru nezasahuje do evropsky významné lokality a zároveň záměr neovlivňuje
svými vstupy a výstupy žádný z předmětů ochrany potencionálně dostupných evropsky
významných lokalit.
Tabulka č. 8 Přehled lokalit soustavy Natura 2000 poblíž záměru
Název
EVL CZ0323145 Bradava
EVL CZ0323162 Přeštice V Hlinkách
EVL CZ0323159 Plzeň – Zábělá

EVL CZ0323155 Lopata
EVL CZ0323143 Blovice
EVL CZ0323167 Rokycany vojenské cvičiště

Předměty ochrany
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Vzdálenost od
osy vedení
1 140 m
1 620 m
1 770 m

4 040 m
5 200 m
5 770 m

Uvažovaný záměr na soustavu NATURA 2000 nemá vliv.
viz Příloha č. H-2 Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje.

C.I.4. Zvláště chráněná území
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště
chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany. Vliv záměru na zvláště chráněná území byl
zhodnocen v příloze č. 8 Dokumentace.
Velkoplošná chráněná území:
• Národní parky – NP
• Chráněné krajinné oblasti – CHKO
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Maloplošná chráněná území:
• Národní přírodní rezervace – NPR
• Přírodní rezervace – PR
• Národní přírodní památky NPP
• Přírodní památky – PP
C.I.4.1 Velkoplošná chráněná území
Záměr zdvojení vedení V431 nezasahuje do žádného velkoplošného chráněného území.
C.I.4.2 Maloplošná chráněná území
Záměr přímo nezasahuje do žádného maloplošného chráněného území. V těsné blízkosti se
nachází následující maloplošná chráněná území:
Přírodní památka 1329 Sutice
Předmětem ochrany v PP Sutice, která se rozkládá na ploše 1,83 ha, je významný paleontologicky
bohatý profil spodních poloh dobrotivského souvrství. Trasa záměru prochází ve vzdálenosti cca
181 m od hranice přírodní památky.
Přírodní památka 1328 Sedlecká rokle
Koridor záměru kříží ochranné pásmo přírodní památky. Osa záměru prochází ve vzdálenosti cca
53 m od hranice přírodní památky, jež se rozkládá na ploše 0,27 ha. Území se nachází na mírných
až prudkých levobřežních svazích Tymákovského potoka a osa rokle je přibližně kolmo na osu
potoka. Celé území je situováno ve vzrostlém lesním porostu kulturní smrčiny, kde dominuje smrk
ztepilý (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) a dub letní (Quercus robur). Keřové patro
je mimo vlastní rokli tvořeno četným zmlazením javorů klenů (Acer pseudoplatanus) s doplněním
trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia) nebo jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), dále se
vyskytují keře bezů a to i na svazích a uvnitř rokle. Ojediněle zmlazuje dub letní. V bylinném patře
jsou časté ostružiníky, kakost smrdutý (Geranium robertianum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella),
v rokli se ještě často vyskytuje kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Na prudkých svazích SV horní
hrany se pod borovicemi a dubem objevuje bika bělavá (Luzula luzuloides) a keříčky borůvky
(Vaccinium myrtillus), zmlazuje tu také jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia).
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Obrázek č. 8 PP Sedlecká rokle a PP Sutice

C.I.5. Přírodní parky
Záměr zdvojení vedení V431 nezasahuje do žádného přírodního parku. V širším okolí záměru se
u TR Chrást nachází přírodní park Horní Berounka a u obce Šťáhlavy přírodní park Kornatický
potok. Tyto přírodní parky nejsou záměrem nijak dotčeny.

C.I.6. Významné krajinné prvky
Ve smyslu znění § 3, zákona č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů je významným krajinným
prvkem ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 téhož zákona orgán ochrany přírody jako významný prvek, zejména
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin,
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů
sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Vliv záměru na VKP je popsán v příloze č. 8 Biologické hodnocení. V hodnoceném krajinném
prostoru jsou podle § 3 plošně nejvýznamněji zastoupenými významnými krajinnými prvky lesy,
vodní toky a jejich údolní nivy.
K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s § 4 odst. 2 zákona
114/1992 Sb., v platném znění, opatřit závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody.
Vodní toky a údolní nivy – dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění jsou vodními
toky povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to
včetně vod v nich uměle vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích
přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Údolní
niva je biotop, jehož utváření, složení a vzájemné vztahy jeho jednotlivých složek jsou ovlivňovány
hydrogeologickými poměry vodního toku (výše hladiny spodní vody, občasné záplavy).
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Tabulka č. 9 Vodní toky a údolní nivy
Lokalizace/ segment vegetačního
screeningu

Název toku a údolní nivy
bezejmenný, údolní niva (k. ú. Dýšina)
bezejmenný (k. ú. Tymákov)
Lhůtský potok, údolní niva
Tymákovský potok, údolní niva
Úslava, údolní niva
Bezejmenný přítok Úslavy, údolní niva
potok Beránka, údolní niva
Nezbavětický potok, údolní niva
bezejmenný přítok Nezbavětického potoka, údolní niva
Olešenský potok, údolní niva
Osecký potok, údolní niva
Hájský potok, údolní niva
bezejmenný (k. ú. Osek u Vodokrt)
Divoký potok, údolní niva
Úhlava, údolní niva

8
44
58
58
75, 77
84
90, 91
100
102
114, 137
149
151
155
172
179, 181-185

Rybníky - neblíže trase záměru leží Nový rybník (ID 110 050 570 002), nacházející se cca 10 m
od osy vedení v úseku R9 – R10 a bezejměnný rybník v k. ú. Želčany.
Tabulka č. 10 Rybníky
Lokalizace/
segment vegetačního screeningu

Název
Nový rybník
bezejmenný rybník (k. ú. Želčany)

75
127

Lesy - lesem jsou podle lesního zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších
předpisů, lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Nové
průseky lesa, kde dojde ke kácení dřevin v šíři 69,4 m, se nacházejí mezi lomovými body R4 a
R6. Jmenovitě bude postižen segment č. 120 (biotop L7.1). Většina trasy záměru vede v trase
stávajícího vedení V431, takže zdvojením vedení nedojde k rozšíření stávajících průseků;
vzhledem ke zúžení koridoru nového dvojitého vedení o 3 m, resp. 10 m oproti stávajícímu stavu
lze předpokládat uvolnění pozemků určených k plnění funkcí lesa v celkovém rozsahu cca 0,7 ha.
Tabulka č. 11 Lesy
Název katastrálního území
Kyšice u Plzně
Ejpovice
Tymákov

Lhůta u Tymákova
Sedlec u Starého Plzence

Šťáhlavy

Nezvěstice

Vodokrty
Krasavce
Přeštice

Lokalizace/ segment
vegetačního screeningu
10
23
28
43
46
54
61
64
65
67
68
70
78
84
91
105
118
120
165
172
184
186
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PUPFL
(změřeno v GIS)
30 m
365 m
200 m
45 m
30 m
75 m
145 m
110 m
165 m
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730 m
65 m
50 m
85 m
50 m
10 m
20 m
195 m
70 m
90 m
35 m
10 m
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Ostatní VKP
Jezera ani rašeliniště nejsou záměrem dotčena.
VKP registrované dle § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění:
Trasa záměru neprochází přes registrované významné krajinné prvky.
Trasa záměru neprochází přes registrované významné krajinné prvky, památné stromy, jezera a
rašeliniště, prochází přes zákonné významné krajinné prvky.

C.I.7. Památné stromy
V trase záměru se nenachází žádné památné stromy.
Trasa záměru se nedotýká žádných památných stromů.

C.I.8. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Památkově chráněná území (památkové zóny a památkové rezervace), jakožto vybraná skupina
z památkového fondu České republiky, jsou podle platných předpisů zvýšenou měrou chráněny –
v oblasti památkové péče zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Památkově chráněná území
Památkově chráněná území jsou dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů
rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek. Jde o památkové
rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo.
Památková rezervace - může mít podobu městské, vesnické, archeologické a ostatní památkové
rezervace a představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území.
Památková zóna - za památkovou zónu je možné prohlásit sídelní útvar nebo jeho část, historické
prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. Může mít
podobu městské, vesnické či krajinné památkové zóny a představuje nižší kategorii ochrany
památkově hodnotného území.
Trasa záměru nezasahuje do žádné městské či vesnické památkové zóny.
Následující tabulka a obrázek č. 9 uvádí nejbližší památkové zóny v širším území záměru:
Tabulka č. 12 Památkové zóny v širším území záměru
ID a název
84813 Dýšina
84804 Plzeň 4 – Červený Hrádek
84816 Kyšice
84810 Tymákov

Typ
památkové
zóny
vesnická
vesnická
vesnická
vesnická

Rok
rozhodnutí
1995
1995
1995
1995

Nejbližší lomové body

Vzdálenost od
osy vedení

R17
R16 - R17
R16 - R17
R12 – R13

cca 709 m
cca 1100 m
cca 440 m
cca 580 m
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Obrázek č. 9 Památkové zóny vesnického typu

Památkové ochranné pásmo - může se týkat nemovité kulturní památky, národní kulturní památky
a památkově chráněného území.
Území s archeologickými nálezy
Území s archeologickými nálezy (ÚAN) je definováno metodikou Národního památkového ústavu
jako území, na němž se primárně vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené
člověkem, nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem
a archeologické nálezy movité povahy.
ÚAN jsou rozděleny do čtyř kategorií:
• ÚAN I. - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů.
• ÚAN II. území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů,
ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě;
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100% (např. svědectví písemných
pramenů, výsledky geofyzikálního průzkumu, letecké prospekce apod.)
• ÚAN III. území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné
území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50% pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů (veškeré území státu kromě kategorie IV.)
• ÚAN IV. území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů
(veškerá vytěžená území – doly, lomy, pískovny, cihelny apod.)
Na tomto území je nutné dodržovat pravidla daná zákonem 20/1987Sb. ve znění pozdějších
předpisů, tedy oznámit již v době přípravy územně příslušnému Archeologickému ústavu záměr
provádět práce ohrožující archeologické nemovité a movité nálezy a umožnit mu, nebo jiné k tomu
oprávněné organizaci, provedení záchranného archeologického výzkumu.
Trasa vedení kříží území vymezené jako zóny s pozitivně prokázaným a s bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů (ÚAN I. kategorie), které uvádí následující
tabulka.
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Tabulka č. 13 Území archeologických nálezů v trase záměru
Katastrální území

Poř. č. SAS

Název UAN

Úsek vedení

Tymákov
Kyšice u Plzně

12-33-23/5
12-33-18/25

Sedlec – mohyly „na vrchu Hůrka“
Dýšina - sběry

R11 – R12
R16 – R17

Obrázek č. 10 Území s archeologickými nálezy
Lokalita Tymákov

Lokalita Kyšice u Plzně

(zdroj: www.npu.cz)

Koridor vedení kříží území s archeologickými nálezy, další památky chráněné ve smyslu zákona
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nejsou záměrem přímo
dotčeny.

C.I.9. Území hustě zalidněná
Trasa vedení prochází převážně volnou krajinou, není v přímém kontaktu s obytnou zástavbou.
Trasa vedení se dotýká 23 katastrálních území a 17 obcí. Dle údajů z Českého statického úřadu
ke dni 1. 1. 2013 bydlí v širším zájmovém území 25 521 obyvatel. Přehled dotčených obcí
s uvedením počtů obyvatel je uveden v následující tabulce. Naprostá většina obyvatel trvale žije
v urbanizovaném území obcí a měst, přičemž trasa vedení prochází převážně volnou krajinou.
Tabulka č. 14 Hustota zalidnění
Katastrální území
Dolní Lukavice
Krasavce
Přeštice
Vodokrty
Osek u Vodokrt
Háje u Vodokrt
Střížovice u Plzně
Vlčtejn
Netunice
Chouzovy
Želčany
Olešná u Nezvěstic
Nezvěstice
Šťáhlavice
Šťáhlavy
Nezbavětice

Obec

Počet obyvatel

Dolní Lukavice

868

Přeštice

7214

Řenče

918

Střížovice
Vlčtejn
Netunice

378
91
184

Chválenice

678

Nezvěstice

1439

Šťáhlavy

2460

Nezbavětice

205
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Katastrální území

Obec

Počet obyvatel

Lhůta u Tymákova
Sedlec u Starého Plzence
Tymákov
Ejpovice
Kyšice u Plzně
Dýšina
Chrást u Plzně

Lhůta
Starý Plzenec
Tymákov
Ejpovice
Kyšice
Dýšina
Chrást

176
4888
871
630
887
1797
1837

C.I.10. Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného
zatížení
Staré ekologické zátěže a kontaminovaná území se v zájmovém území nenacházejí.

C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v dotčeném území nejsou známy.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
Před realizací předmětného záměru v území byly sledovány především tyto složky životního
prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra,
ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky.

C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší v Plzeňském kraji
Z hlediska stavu kvality ovzduší patří Plzeňský kraj celkově mezi mírně až středně zatížené
regiony v rámci ČR. Nejvíce problematickou znečišťující látkou jsou suspendované částice PM10.
Na území Plzeňského kraje dále dochází k překračování cílového emisního limitu pro
benzo(a)pyren a ozón. Na celkové produkci TZL se nejvíce podílí doprava (REZZO 4) a také malé
zdroje (REZZO 3). Výrazně nižší zastoupení mají zdroje kategorie REZZO 1 a REZZO 2.
V případě SO2 se jako nejvýznamnější zdroj ukazuje skupina REZZO 1. Druhou nejvýznamnější
skupinou je REZZO 3. Z hlediska produkce NOX je největším producentem doprava. Poměrně
významný podíl má také skupina REZZO 1. Ostatní kategorie jsou málo významné. Na produkci
emisí CO se rovněž nejvíce podílí doprava, druhou významně zastoupenou skupinou jsou malé
zdroje. Ostatní zdroje jsou zastoupeny minimálně. V případě VOC je hlavním původcem emisí
skupina REZZO 3 a také REZZO 4. Zvláště velké, velké a střední zdroje znečišťování tvoří
dohromady jen malé zastoupení celkových emisí VOC, které jsou prezentovány v rámci
zastoupení REZZO 3. Z hlediska produkce NH3 je největším producentem skupina REZZO 3.
Nevýznamný podíl má doprava (REZZO 4) a prakticky bez významu jsou technologické zdroje
(REZZO 2) a zvláště velké a velké zdroje znečišťování (REZZO 1).
Vlastní provoz vedení není zdrojem zněčištění ovzduší.
Klima v České republice se vyznačuje vzájemným pronikáním a míšením oceánských a
kontinentálních vlivů. Klimatické charakteristiky jsou členěny podle hodnot jednoho nebo více
měřených údajů meteorologických prvků (například teplota vzduchu či srážky), případně dle výčtu
typických rostlinných znaků konkrétní krajiny.
Trasa záměru prochází od TR Přeštice do TR Chrást teplou a mírně teplou klimatickou oblastí.
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C.II.2. Voda
Hydrologie (povrchové vody - vodní toky a vodní plochy)
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 režimu.
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 nádrži,
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 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, jimž prochází trasa záměru, přísluší z hlediska vodopisného členění do hlavního
povodí řeky Labe (1-00-00), dílčího povodí Berounky a základních povodí řek Úhlava (1-10-03),
Úslava (1-10-05) a Berounka od Úslavy po Střelu (1-11-01). (Členění podle vyhlášky č. 393/2010
Sb., o oblastech povodí).
Obrázek č. 11 Povodí v širším území

(http://heis.vuv.cz)
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Trasa záměru kříží 23 vodních toků. Mezi nejvýznamnější patří Úhlava a Úslava, které jsou
vyhláškou č.178/2012 Sb., v platném znění stanovené jako významné vodní toky. Trasa záměru
nekříží žádnou vodní plochu, do koridoru zasahuje nádrž Nový rybník. Soupis dotčených vodních
toků je uveden v následujících tabulkách.
Tabulka č. 15 Vodní toky
Název toku
Bezejmenný
Bezejmenný
Úhlava
Bezejmenný
Bezejmenný
Bezejmenný
Divoký potok
Bezejmenný
Hájský p.
Hájský p.
Bezejmenný
Olešenský p.
Bezejmenný
Bezejmenný
Nezbavětický p.
Beránka
Bezejmenný
Úslava
Bezejmenný
Tymákovský p.
Lhůtský p.
Bezejmenný
Bezejmenný

ID podle
CEVT
10 268 338
10 268 045
10 100 025
10 254 713
10 253 923
10 278 748
10 101 445
10 248 555
10 256 216
10 241 942
10 268 095
10 251 027
10 271 428
10 245 847
10 269 164
10 263 749
10 246 525
10 100 028
10 257 169
10 273 676
10 257 120
10 243 535
10 239 405

ID vodního
toku
132930000200
132890007200
132140000100
132890007800
132890007700
132890007400
132900000100
132910001600
132910001200
132910000800
132910000600
133490000100
133490004000
133620001700
133620000200
133620007000
133620009000
133060000100
133620009600
133630000100
133640000100
133630002600
134060000500

Významnost
toku
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
ostatní
páteřní tok vodního útvaru
ostatní
páteřní tok základního hydrologického povodí
páteřní tok základního hydrologického povodí
ostatní
ostatní

Délka
[řkm]
2,112
0,277
108,7
0,199
0,421
1,938
9,182
1,037
1,408
0,493
0,895
7,843
1,01
0,702
4,733
1,607
1,909
96,256
1,337
8,804
2,43
1,07
1,249

(http://heis.vuv.cz)

Tabulka č. 16 Významné vodní toky
ID podle
CEVT

ID vodního toku

10 100 025
10 100 028

132140000100
133060000100

Název
toku
Úhlava
Úslava

Střet
v úseku

Vymezení úseku toku v kategorii
významný

R2 – R3
R9 – R10

celý vodní tok
celý vodní tok
(http://heis.vuv.cz)

Tabulka č. 17 Vodní plochy
ID nádrže

Název nádrže

Střet v úseku

110 050 440 009
110 050 570 002

Bezejmenná vodní nádrž
Nový rybník

R5 – R6
R9 – R10
(http://heis.vuv.cz)

V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
proveden hydrogeologický průzkum a navržena opatření k ochraně kvality a kvantity vod.
V prováděcím projektu bude nezbytné specifikovat případné negativní vlivy stavby na vodní režim
lokality a navrhnout opatření k jejich eliminaci. V rámci zpracování realizačního projektu bude
třeba vypracovat havarijní plán. V něm budou vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby
s dopadem na jakost povrchových vod a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou
uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy k odstranění jejích škodlivých následků.
Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním omezit riziko
i drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Na místě
stavby bude k dispozici dostatečné množství sanačního materiálu a vodotěsných nádob pro
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případ úniku. Při provádění nátěrů stožárových konstrukcí při realizaci stavby a následně v rámci
provozní údržby je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci zeminy v okolí stožárů
nátěrovými hmotami při jejich manipulaci nebo jejich zbytky z odložených obalů. V blízkosti
vodních toků je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a montážních činností a
důsledně šetřit břehové porosty. Nesmí dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod a poškození břehů.
Případné kácení břehových porostů v místech křížení vodních toků a ploch, ať už pro provádění
vlastní stavby, nebo při následném provozu vedení, předem projednat se správci a vlastníky
příslušných vodních toků a ploch.
Křížení vodních toků a ploch, je nutné ji projednat s příslušným vodoprávním úřadem (podle §17
zákona č. 254/2001 Sb.). Přechody vodních toků a pozemků, na nichž se nacházejí vodní toky a
sousedních k nim dotčených ochranným pásmem vodních zdrojů a záplavových území podléhá
vodoprávnímu souhlasu dle §17 zákona č. 254/2001Sb. v platném znění. Žádost bude podána
dle vyhlášky č.432/2001Sb v platném znění. Přechody vodních ploch jsou obvykle velmi citlivá
území, a proto dotčení břehových porostů nebo vodního toku musí být minimalizováno. Výstavba
stožárů v oblasti břehové čáry je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů se využívá technologie
tažení pomocí pomocných lan s využitím šetrného přechodu vodního toku pomocí loďky. Použití
kolové techniky je vyloučeno. Další stupně projektové dokumentace je nutné předložit Správcům
toků a povodí a přizvat je k dalšímu jednání a předem oznámit zahájení stavby.
V průběhu vlastního provozu záměru bude údržba stožárů a vodičů prováděna tak, aby nedošlo
k ohrožení jakosti povrchových vod.
Záplavová území
Záplavová území (§ 66 vodního zákona) jsou administrativně určená území, která mohou být
při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh
správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku
povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí
povodí.
V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace,
případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního
toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Ve
vodohospodářsky významných územích (zátopová území, vodní toky) nesmí být ani krátkodobě
opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich
parkování. Veškerá údržba a opravy stavebních a dopravních mechanizmů včetně doplňování
pohonných a mazacích hmot se budou provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům.
Zjištěné úniky budou neprodleně lokalizovány, ohlášeny a odborně sanovány. V záplavovém
území (v údolních nivách) 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 odvážena z údolních niv. Práce natahování
nových vodičů přes vodní toky budou oznámeny v dostatečném předstihu správci toku.
Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
Omezení v záplavových územích
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření
na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a
dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li
zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb.
o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně budou provedena
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taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb
a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů (§ 67 zákona č. 254/2001 Sb.).
V aktivní zóně je dále zakázáno:
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní
úpravy zhoršující odtok povrchových vod;
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty;
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky;
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy
omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto
postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Trasa záměru prochází přes záplavové území vodního toku Úhlava.
Obrázek č. 12 Záplavové území řeky Úhlavy

(http://heis.vuv.cz)

Název vodního toku:
ID VT dle HEIS:
Správce vodního toku:
ID záplavového území:

Úhlava
132140000100
Povodí Vltavy, s.p.
100000406

Vodoprávní úřad:
Stav platnosti:
Vymezení Qn:
Stanovení aktivní zóny:

KÚ Plzeňského kraje
Platné
Q5,Q20,Q100
Ano

Trasa vedení prochází přes záplavové území vodního toku Úhlavy, přičemž aktivní zóna je
stanovena v záplavovém území Úhlavy.
Hydrogeologie území (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 režimu. 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
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propustností, umožňující 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 dle § 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry,
typem zvodnění a oběhem podzemní vody.
Trasa záměru prochází následujícími hydrogeologickými rajony:
Tabulka č. 18 Hydrogeologické rajony
ID rajonu

Název rajonu

Pozice
rajonu

Geologická jednotka

6222

Krystalinikum a proterozoikum v povodí
Úhlavy a dolního toku Radbuzy

základní
vrstva

Horniny krystalinika, proterozoika a
paleozoika

6230

Krystalinikum,
proterozoikum
paleozoikum v povodí Berounky

základní
vrstva

Horniny krystalinika, proterozoika a
paleozoika

a

(http://heis.vuv.cz)

Trasa záměru protíná 2 hydrologické rajóny základní vrstvy.
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení) bude
proveden hydrogeologický průzkum a navržena opatření k ochraně kvality a kvantity vod.
V prováděcím projektu bude nezbytné specifikovat případné negativní vlivy stavby na vodní režim
lokality a navrhnout opatření k jejich eliminaci. V rámci zpracování realizačního projektu bude
třeba vypracovat havarijní plán. V něm budou vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby
s dopadem na jakost podzemních vod a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou
uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy k odstranění jejích škodlivých následků.
V průběhy realizace záměru bude zakládání stožárových patek prováděno tak, aby nedošlo ke
znečištění podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými
látkami.
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
v platném znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod, vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V chráněné oblasti akumulace vod je mj. zakázáno:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků,
b) odvodňovat lesní pozemky,
c) odvodňovat zemědělské pozemky,
d) těžit rašelinu,
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod dle § 28 a) vodního zákona, jsou plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami vymezit
v Politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná
pro akumulaci povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby
a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí
využití pro akumulaci povrchových vod.
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Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle §28 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon
v platném znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod, vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Trasa nového dvojitého vedení neprochází žádnou Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.
Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění slouží k ochraně vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných
pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a stanoví je
vodoprávní úřad. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná
pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může
ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit, popřípadě je
zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Ochranná pásma se dělí na:
a. I. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo odběrného
zařízení,
b. II. stupně slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak,
aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
V evidenci jsou i ochranná pásma vodních zdrojů vymezená dřívější legislativou (pásma
hygienické ochrany PHO). Pokud nebylo vyhlášeno OPVZ podle citovaných nových předpisů nebo
zrušeno či změněno původní PHO, zůstává v platnosti toto PHO, stanovené na základě
předchozích legislativních norem.
V evidenci jsou označena takto:
a. I. stupeň
b. II. stupeň
c. PHO II a - dřívější dělení 2. ochranného pásma
d. PHO II b - dřívější dělení 2. ochranného pásma
e. PHO III - z dřívějšího dělení ochranných pásem
f. nerozlišený stupeň
Mezi úsekem TR Přeštice a lomovým bodem R3 zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje PHO
II b do ochranného pásma vedení s označením V431/831.
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Obrázek č. 13 Ochranné pásmo vodního zdroje

(http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/opvz/)

Lokalita, k níž se váže vydané rozhodnutí: Plzeň Homolka
Stupeň OPVZ:
PHO II b
Vodoprávní úřad, který vyhlásil rozhodnutí: ZKNV Plzeň
Lokalita, k níž se váže vydané rozhodnutí: Plzeň Homolka
Stupeň OPVZ:
PHO III stupně
Vodoprávní úřad, který vyhlásil rozhodnutí: ZKNV Plzeň
Přechody vodních toků a pozemků, na nichž se nacházejí vodní toky a sousedních k nim
dotčených ochranným pásmem vodních zdrojů a záplavových území podléhá vodoprávnímu
souhlasu dle §17 zákona č. 254/2001Sb. v platném znění. Žádost bude podána dle vyhlášky
č.432/2001Sb v platném znění.
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné lázně
a lázeňská místa prohlášená podle dříve platných právních předpisů se považují za přírodní léčivé
zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa osvědčené
nebo stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb., v platném znění – lázeňský zákon (§ 44 odst. 1).
Ochranné pásmo I. stupně se stanoví pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje.
Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě infiltračního
území zřídelní struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního území zdroje nebo jeho části.
Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu se stanoví zejména k ochraně hydraulických
poměrů zdroje. V rámci ochranného pásma II. stupně se podle stupně ochrany vymezuje dílčí
ochranné pásmo II A a II B.
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují
za ochranná pásma podle zákona č. 164/2001 Sb., s tím, že ochranná pásma zdroje II. a III.
stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 odst. 2 (§ 44 odst. 2).
Záměr se nedotýká žádných lokalit ani ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů.
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Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti dle směrnice 91/676/EHS
Zranitelné oblasti jsou dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) v platném znění definovány jako území, kde se vyskytují:
a. povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody,
v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosáhnout,
b. povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí a akčním programu, v platném znění, a jsou územně vymezeny katastrálními územími.
Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS
o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů, ve znění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES č. 1882/2003).
Trasa záměru prochází zranitelnými oblastmi od obce Střížovice po obec Nezvěstice, což je
přibližně mezi lomovými bory R4 až R8 (viz následující obr.).
Obrázek č. 14 Zranitelné oblasti

(http://heis.vuv.cz)

Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) v platném znění definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a. v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace
živin k nežádoucímu stavu jakosti vod,
b. které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l,
c. u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění
odpadních vod.
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Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících jakost vody
v citlivých oblastech stanoví vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod
a jejich hodnoty. Podle § 10 odst. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., jsou všechny povrchové vody
na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti.
Nové dvojité vedení tedy vede přes citlivé oblasti.

C.II.3. Půda
K trvalému odnětí půdy ze ZPF a PUPFL dochází pouze v půdorysu základů stožárových míst.
Přesná lokalizace stožárových míst není v této fázi dokumentace známa, stávající stožárová místa
budou v maximální míře zachována, ale přemístění některých z nich nelze v této fázi zcela
vyloučit. Konečné počty a plochy stožárových míst i přesné umístění budou stanoveny v dalším
stupni projektové přípravy na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu.
K dočasnému odnětí ze ZPF dojde po dobu výstavby pro provoz dopravní techniky a stavebních
mechanizmů. Pro dopravu, manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech
bude potřebné ještě zajištění montážních ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném
koridoru vedení, a tím bude zajištěno, že při realizaci předmětného záměru nevzniknou další
požadavky na dočasné odnětí pozemků ZPF z důvodu stavebních a montážních činností.
Pozemky určené k plnění funkce lesa pod vedením a v jeho ochranném pásmu budou trvale
omezeny v užívání.
Skupiny půdních typů
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód charakterizující
zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky,
které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 327/1998 Sb. v platném znění.
První číslice (0 - 9) kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu. Klimatický region
zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin.
Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ 01 – 78)
Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice
určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.
Hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež
jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou
půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a
zúrodňovacím opatřením.
Během bonitačního průzkumu bylo vymezeno 2199 BPEJ, systém BPEJ vyčleňuje v současnosti
celkem 78 hlavních půdních jednotek, které se dále spojují ve 13 skupin půd, které jsou
charakteristické podobnými vlastnostmi.
1. Černozemě (HPJ 01-08) - do této skupiny patří všechny černozemě, dále k této skupině
byly přiřazeny půdy podobných vlastností. V této skupině se nevyskytuje větší skeletovitost, pokud
existuje, má původ v terasovitých štěrcích nebo je původu flyšového. Výskyt půd černozemního
tvaru je v naprosté většině soustředěn ve velmi teplém a v teplých klimatických regionech, výjimku
tvoří nečernozemní půdy v rámci erodovaných půd.
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2. Hnědozemě (HPJ 09-13) - do této skupiny patří převážně hnědozemě a slabě oglejené
hnědozemě s méně výrazným procesem illimerizace. Půdy této skupiny jsou středně těžké až
těžké, většinou bez skeletu, velmi hluboké. Vlhkostní poměry jsou převážně příznivé.
3. Luvizemě (HPJ 14-17) - skupina půd s výrazným procesem illimerizace. Luvizemě mají pod
ornicí plavý eluviální horizont, sahající do hloubky 0,3 - 0,4 m. Přechodný horizont s poprašky
často jazykovitě proniká do iluviálního horizontu. Připouští se jen slabý znak oglejení.
Charakteristickým substrátem jsou sprašové pokryvy a svahoviny, většinou bezskeletovité,
vyskytující se převážně v rovinatém reliéfu.
4. Rendziny a pararendziny (HPJ 18-20) - skupina zahrnuje renziny hnědé a pararendziny,
včetně slabě oglejených variet, vytvořené na typických karbonátových horninách nebo zeminách.
Půdní profil středně hluboký až hluboký. Obsah skeletu je závislý na půdotvorném substrátu.
Vláhové poměry jsou dobré až dočasně nepříznivé.
5. Regozemě (HPJ 21-23) - skupina, která sdružuje všechny půdy na píscích a štěrkopíscích
a substrátech jim podobných, popř. s podložím méně propustným, lehkého nebo lehčího středně
těžkého zrnitostního rázu, značně závislé na srážkách během vegetačního období.
6. Kambizemě (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje převážně půdy na pevných horninách.
Z této skupiny byly vyčleněny půdy silně skeletovité – mělké, silně sklonité a některé lehké i těžké
půdy jako samostatné skupiny. Kambizemě jsou typické půdy pahorkatin a nižších a středních
poloh vrchovin.
7. Kambizemě dystrické, podzoly, kryptopodzoly (HPJ 34-36) - tyto půdy se vyvinuly
ve vyšších polohách vrchovin a v horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší obsah méně
kvalitního humusu a silně kyselá nebo kyselá půdní reakce. Třídění je založeno na příslušnosti ke
klimatickému regionu a na zrnitostním složení.
8. Kambizemě, rankery, litozemě (HPJ 37-39)- tato skupina zahrnuje půdy vyznačující
se malou mocností půdního profilu a převážně výraznou skeletovitostí.
9. Silně svažité půdy (HPJ 40-41)- tato skupina zahrnuje půdy o sklonitosti větší než 12°. Tuto
skupinu rozlišujeme do dvou kategorií: kód sklonitosti 4 (nad 12°) a 5-6 (nad 17°).
10. Pseudogleje (HPJ 42-54) - základním znakem této skupiny půd je periodické převlhčení
profilu, především v jarním období. Na rozdíl od luvizemí musí mít půdní profil výrazné znaky
periodického povrchového převlhčení. Tyto půdy jsou rozšířené v mírně teplé až chladné oblasti,
kde se vyskytují v rovinatém nebo mírně sklonitém či depresním terénu.
11. Fluvizemě (HPJ 55-59)- půdy v rovinatém území na nevápnitých i vápnitých usazeninách
v nivách podél vodních toků, včetně glejových a oglejených subtypů a variet. Vnitřní třídění
je založeno na zrnitostním složení, na hloubce hladiny vody spojené s tokem a na výskytu
v klimatických regionech. Jsou to většinou půdy bezskeletovité.
12. Černice (HPJ 60-63) - skupina je charakteristická hlubokými mocnými humusovými
horizonty, vždy přesahující hloubku 30 cm, s vyšším až vysokým obsahem humusu. Hladina
podzemní vody zpravidla v hloubce 1-2 m. Černice se vyskytují v rovinatých částech niv,
v depresních polohách plošin v klimatickém regionu velmi teplém a teplém.
13. Gleje (HPJ 64-78) - výskyt těchto půd je ve značně složitém reliéfu, proto bylo při vymezení
HPJ použito kromě genetického třídění i třídění podle charakteru reliéfu. Vedle reliéfu je druhým
nejdůležitějším znakem stupeň hydromorfismu.
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Obrázek č. 15 Půdní typy

(zdroj: www.sowac-gis.cz)

V trase vedení se nachází zejména půdní typy luvizemě, fluvizemě hnědozemě a pseudogleje.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.4.1 Geomorfologické členění
Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Systém:
Hercynský
Subsystém:
Hercynská pohoří
Provincie:
Česká Vysočina
Soustava:
Poberounská
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Podsoustava:
Celky:
Podcelky:
Okrsky:

Plzeňská pahorkatina
Plaská pahorkatina, Švihovská vrchovina
Plzeňská kotlina, Radyňská vrchovina, Rokycanská pahorkatina, Kralovická
pahorkatina
Dobřanská kotlina, Kamýcká vrchovina, Blovická pahorkatina, Štěnovická
vrchovina, Klabavská pahorkatina, Kožlanská plošina

C.II.4.2 Geologie krajiny
Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou nedílnou součástí
větších geologických struktur, tvořících základ geologické stavby Evropy. Jsou to:
• Česká vysočina
• Západní Karpaty
Území dotčení záměrem náleží do České vysočiny.
Česká vysočina je převládající geologickou jednotkou na území České republiky. Náleží k té části
Evropy, která byla formována kadomskou orogenezí (hlavní fáze před 660-550 mil. let) a výrazně
přetvořena variskou orogenezí (hlavní fáze před 400-330 mil. let, zahrnuje území Čech a západní
Moravy až po linii Znojmo-Přerov-Karviná (za touto hranicí se Český masiv noří
pod západokarpatské jednotky). Hlavním stavebním prvkem České vysočiny jsou metamorfity a
vyvřeliny.
Obrázek č. 16 Geologická mapa

(zdroj: www.geoportal.cz)
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Trasa vedení s označením V431/831 prochází od transformovny Přeštice po Vodokrty přes
bazaltity, bazalitické andesity a jejich ekvivalenty a tufy, dále po Starý Plzenec přes břidlice a
droby, mezi obcemi Chválenice a Nezbavětice a od obce Kyšice po transformovnu Chrást
prochází olistostromy, od Starého Plzence po obec Ejpovice přes oblast břidlic, prachovců,
pískovců, křemence, silicit, bazaltů a tufů.
C.II.4.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství – horní zákon, ve znění
následných novelizací) jsou rozlišována ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů.
Mezi ložiska výhradní patří ložiska vyhrazených nerostů, kterými jsou prakticky všechny nerosty
mimo stavebního kamene, štěrkopísků a cihlářských surovin, které patří mezi nevyhrazené
nerosty. Za výhradní ložiska však stát v minulosti prohlásil i některá průmyslově významná ložiska
nevyhrazených nerostů. Výhradní ložiska jsou ve vlastnictví státu. Ostatní ložiska nevyhrazeného
nerostu, tzv. nevýhradní ložiska jsou součástí pozemku. K ochraně výhradního ložiska před
znemožněním nebo ztížením jeho využívání stanoví MŽP chráněné ložiskové území.
V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon) může vydat příslušný orgán rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném
ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, jen na základě závazného stanoviska orgánu
kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který
navrhne podmínky pro umístění popřípadě pro provedení stavby nebo zařízení.
Záměr zasahuje do následujících území ložisek surovinových zdrojů:
Obrázek č. 17 Ložiska surovinových zdrojů

(zdroj: http://mapy.geology.cz)
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• Chráněné ložiskové území ID 12060000 Ejpovice, surovina jíly, správa ložiska LB
MINERALS, s.r.o., Horní Bříza
• Chráněné ložiskové území ID 12060001 Ejpovice I., surovina jíly, správa ložiska LB
MINERALS, s.r.o., Horní Bříza
• Chráněné ložiskové území ID 12060002 Kyšice, surovina jíly, správa ložiska LB MINERALS,
s.r.o., Horní Bříza
• Dobývací prostor ID 60239 Kyšice, surovina jíly, využití – těžené ložisko, správa ložiska LB
MINERALS, s.r.o., Horní Bříza
• Ložisko výhradní plocha ID 3120600 Kyšice - Ejpovice, surovina jíly, těžba současná
povrchová, správa ložiska LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza
Záměr nezasahuje do stanovených dobývacích prostorů.
Poddolovaná území
Poddolovaná území představují plochy s ověřeným nebo předpokládaným výskytem hlubinných
děl, které mohou ztížit podmínky pro zakládání staveb. Z tohoto důvodu bude při přípravě stavební
činnosti zadán odborný inženýrsko - geologický posudek a v případě zjištění možnosti vlivu
důlních děl na povrch bude postupováno v souladu s normou ČSN 73 0039 „Navrhování objektů
na poddolovaném území“.
Trasa vedení neprochází poddolovaným územím, nejblíže trase vedení, cca 45 m od osy záměru,
se nachází:
ID 1002 Kyšice u Plzně, poddolované území bod, surovina, pyrit, stáří před i po r. 1945
ID SDD 150 Kyšice, staré důlní dílo, suroviny jíly, oznámeno 1989
ID 15143 Kyšice, jiné důlní dílo, hlavní surovina jíly, uzavřeno do 19. století včetně
Obrázek č. 18 Poddolovaná území
Poddolované území bod, Kyšice u Plzně

Důlní dílo Kyšice

(zdroj: http://mapy.geology.cz)
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Geologicky významné lokality
V trase záměru se nenacházejí geologicky významné lokality. Nejblíže trase vedení ve
vzdálenosti cca 63 m od osy záměru se nachází geologicky významná lokalita Sedlecká rokle, ve
vzdálenosti cca 146 m se nachází významná geologická lokalita Sutice.
ID 1013 Sedlecká rokle
Území představuje jedinou paleontologickou lokalitu nejstarší graptolitové fauny klabavského
souvrství, tzv. horizont s Clonograptus (C.) sp.
Stupeň ochrany: A - Přírodní památka
ID 1000 Sutice
Přirozené výchozy ve svahu představují naleziště fauny ve svrchních partiích dobrotivského
souvrství ordoviku pražské pánve.
Stupeň ochrany: A - Přírodní památka
Obrázek č. 19 Geologicky významné lokality

(zdroj: http://mapy.geology.cz)

Sesuvná území
V trase záměru se nenachází sesuvná území.
Trasa záměru přechází přes území ložisek surovinových zdrojů. V trase záměru se nenachází
poddolovaná území, sesuvná území, ani geologicky významná lokalita.

C.II.5. Fauna, flóra a ekosystémy
V rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) byl proveden floristický průzkum
s vegetačním screeningem, entomollogický a vertebrachologický průzkum lokality dotčené
předmětným záměrem. Cílem biologického hodnocení je základní vegetační, floristická a
faunistická analýza zájmového území.
Při zpracování biologického hodnocení se vycházelo především z terénních průzkumů. Prvním
z provedených průzkumů bylo mapování vegetace v celé délce navržené trasy záměru v šíři 100
m na každou stranu od osy vedení. Tzv. „vegetační screening“ byl prováděn v květnu 2014.
Výstupem z něj bylo kromě aktuální vegetační mapy vyhledání lokalit pro podrobný
vertebratologický, floristický a entomologický průzkum.
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Podrobný floristický průzkum byl prováděn na 8 lokalitách, kde charakter vegetace ukazoval na
možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Byl prováděn v průběhu celé vegetační sezóny
2014 (květen-září). Na každé lokalitě byl pořízen soupis druhů cévnatých rostlin. Pokud zde byly
zjištěny druhy ochranářsky významnější – chráněné podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo zařazené do
Červeného seznamu (Procházka 2001) – byl jejich výskyt alespoň odhadem kvantifikován. Na
každé z vytipovaných lokalit byly dále určeny a klasifikovány biotopy podle Katalogu biotopů
(Chytrý a kol. 2000).
Na základě vegetačního screeningu byly vytipovány 3 potenciálně entomologicky hodnotné
lokality, na kterých byl proveden podrobnější entomologický průzkum. Materiál byl získán
převážně individuálním odchytem na květech, pod kameny a na keřích. Sběry byly doplněny
smýkáním vegetace smýkadlem s kruhovým rámem o průměru 35 cm a oklepem větví do
čtvercového sklepávadla o hraně 75 cm. Na vhodných místech byly nalíčeny padací zemní pasti
k odchytu epigeických druhů brouků. Jako nástraha byly použity zrající sýr a olejovky. Druhy
spolehlivě rozlišitelné v terénu byly pouze zaznamenány, u ostatních druhů bylo odebráno několik
jedinců k determinaci v laboratoři.
Vertebratologický průzkum byl prováděn podél celé trasy navrženého záměru. Podrobněji bylo
hodnoceno 12 významnějších lokalit. Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl
zaměřen na obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Na vhodných lokalitách byl proveden orientační
chiropterologický průzkum bat-detectorem. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků
a obojživelníků samozřejmě také akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy
a také kadávery.
C.II.5.1 Fauna
V rámci Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) byl v průběhu vegetační sezóny 2014 proveden
vertebratologický průzkum území dotčeného záměrem. Byla vizitována celá trasa v šíři 100 m na
obě strany od osy vedení.
Ve sledovaném území byl nejprve proveden vegetační screening a orientační zoologický průzkum
zaměřený především na ověření výskytu zvláště chráněných, vzácných či jinak ochranářsky
významných druhů obratlovců. Následně bylo na trase popsáno 12 lokalit s výskytem zvláště
chráněných nebo vzácnějších druhů obratlovců. Celá trasa záměru byla vizitována, přičemž cílený
zoologický průzkum byl zaměřen především na strukturálně a přírodně zachovalejší, předem
vytipované (podkladová a literární data, ortofotomapy) lokality s výskytem přírodních typů
stanovišť.
Průzkum obratlovců byl soustředěn především na obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Všechny
tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u ptáků a obojživelníků samozřejmě také akusticky, zároveň
byly cíleně vyhledávány další pobytové stopy (nory, požerky, okusy, svlečky atd.). Byla též
zjišťována přítomnost kadáverů na komunikacích. Vodní toky byly prozkoumávány výhradně
vizuálně. Na vytipovaných vhodných lokalitách (lesní průsek u Sedlece, niva Úslavy a Nový r.,
niva Úhlavy) byl proveden orientační chiropterologický průzkum metodou bat-detectoringu.
Zoologicky hodnotné lokality byly označeny čísly směřujícími vzestupně od TR Chrást (Z1-Z12).
Na každé zoologické lokalitě byl pořízen soupis zjištěných druhů obratlovců.
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Tabulka č. 19 Přehled významných lokalit
Lokalita č.
Z1

Charakteristika lokality
Otevřená polní krajina s rozptýlenými remízky a
křovinami mezi Chrástem a Kyšicemi (segmenty 119).
Okraj kaolinového lomu v Kyšicích (segmenty 20-21).

Z2
Okraje lesních kultur a pařeziny pod elektrovodem
v lesním celku Na Pohodnici (segmenty 22, 23, 28,
32).
Linie křovin, okraje lesa a polní kultury na úpatí kopce
Stradiště u Tymákova (segmenty 41-52).
Lada v nivě Tymákovského a Lhůtského potoka a
pařeziny na přilehlém svahu (segmenty 57-62).
Lesní průsek a okolní kultury u Sedlece (segmenty 6870).
Tok a niva Úslavy, ostřicové porosty v litorálu Nového
rybníka (segmenty 75, 77).
Louka a remíz v údolí potoka Beránka u Šťáhlav
(segmenty 90, 91).
Pole a linie křovin JV od Želčan (segmenty 119-130).
Olešenský potok a doprovodná vegetace u Chouzov
(segment 137).
Okraje lesa, linie křovin a zarůstající louky u Vodokrt
(segmenty 159-168).
Niva a tok Úhlavy – nivní louky, ostřicové mokřady
(segmenty 179-186).

Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12

Významné druhy
ťuhýk obecný (1HP), vlaštovka obecná, rorýs obecný,
krkavec velký (vše jen potravní biotop)
kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, ropucha zelená (vše
jen migrace), ještěrka obecná, ťuhýk obecný (1HP),
vlaštovka obecná, rorýs obecný, krkavec velký (vše jen
potravní biotop)
slepýš křehký, ještěrka obecná, krkavec velký (jen potravní
biotop), veverka obecná
slepýš křehký, ještěrka obecná, ťuhýk obecný (až 2HP),
veverka obecná
slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková, ropucha
obecná, skokan hnědý, veverka obecná
slepýš křehký, ještěrka obecná, krkavec velký (jen potravní
biotop), jestřáb lesní, veverka obecná,
ropucha obecná, skokan zelený, užovka obojková,
ledňáček říční, netopýři – více druhů
ropucha obecná, užovka obojková, čolek velký, č. obecný
(údaje z NDOP vztahující se ke koupališti níže po potoce)
moták pochop
ledňáček říční
ještěrka obecná, slepýš křehký
skokan zelený, užovka obojková, ledňáček říční, chřástal
polní, bobr evropský, netopýři – více druhů

Tabulka č. 20 Přehled zjištěných druhů obratlovců
Český název

Vědecký název

Ryby (Pisces)
kapr
Cyprinus carpio
pstruh potoční
Salmo trutta
Obojživelníci (Amphibia)
kuňka žlutobřichá
Bombina variegata
ropucha obecná
Bufo bufo
ropucha zelená
Bufo viridis
skokan hnědý
Rana temporaria
skokan zelený
Rana esculenta
Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná
Lacerta agilis
slepýš křehký
Anguis fragilis
užovka obojková
Natrix natrix
Ptáci (Aves)
bažant polní
Phasianus colchicus
brhlík lesní
Sitta europea

Ochranářský
Status

Lokalita č.

Číslo segmentu:

Z7
Z5

58

SO
O
SO

Z2
Z2, Z5, Z7
Z2
Z5
Z7, Z12

20
20, 58, 75, 153
20
58
75, 184

SO
O
O

Z1, Z2, Z4, Z5, Z6, Z11
Z3, Z4, Z5, Z6, Z11
Z5, Z7, Z10, Z12

20, 23, 33, 49, 52, 58, 68, 167
23, 49, 58, 61, 68, 167
58, 75, 137, 184

Z1, Z9
Z3, Z5, Z6, Z11, Z12

19, 20, 124, 153
22, 28, 32, 61, 62, 70,
168,180
22, 23, 28, 49, 61, 69, 75, 91,
114(P), 137, 168, 184
22, 28, 32, 180
75, 181
22, 23, 28, 49, 62, 69
22, 28, 32, 52, 69
23, 49

budníček menší

Phylloscopus collybita

Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z10, Z11,
Z12
Z3, Z12
Z7, Z12
Z3, Z4, Z5, Z6
Z3, Z4, Z6
Z3, Z4

budníček větší
cvrčilka zelená
červenka obecná
čížek lesní
dlask tlustozobý
drozd brávník
drozd kvíčala
drozd zpěvný
holub hřivnáč
holub domácí

Phylloscopus trochilus
Locustella naevia
Erithacus rubeculla
Carduelis spinus
Coccothraustes
coccothraustes
Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Columba palumbus
Columba livia f. domestica

hrdlička zahradní

Streptopelia decaocto

Z1, Z7, Z10, Z11

hýl obecný

Pyrrhula pyrrhula

Z3

Z3, Z6
Z1, Z4, Z11, Z12
Z3, Z5, Z7
Z3, Z5, Z6, Z12
Z1 (P), Z2 (P), Z4 (P), Z9 (P)
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Český název

Vědecký název

Ochranářský
Lokalita č.
Status
SO
Z12
SO
Z6
Z1 (P), Z6 (P), Z9 (P)

chřástal polní
jestřáb lesní
jiřička obecná

Crex crex
Accipiter gentilis
Delichon urbica

kachna divoká
káně lesní

Anas platyrhynchos
Buteo buteo

Z7
Z1 (P), Z3, Z6, Z9 (P), Z12

konipas bílý
kos černý

Motacilla alba
Turdus merula

Z4, Z5, Z7, Z10, Z12
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9,
Z11, Z12

králíček obecný
krkavec velký
labuť velká
ledňáček říční
linduška lesní
lyska černá
moták pochop
pěnice černohlavá
pěnice hnědokřídlá
pěnice pokřovní

Regulus regulus
Corvus corax
Cygnus olor
Alcedo atthis
Anthus trivialis
Fulica atra
Circus aeruginosus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca

pěnice slavíková
pěnkava obecná

Sylvia borin
Fringilla coelebs

Z7
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z11, Z12

polák chocholačka
polák velký
poštolka obecná
potápka malá
potápka roháč
racek chechtavý
rákosnik
rehek zahradní
rorýs obecný

Aythya fuligula
Aythya ferina
Falco tinnunculus
Tachybaptus ruficolis
Podiceps cristatus
Larus ridibundus
Acrocephalus sp.
Phoenicurus phoenicurus
Apus apus

skřivan polní

Alauda arvensis

Z7
Z7
Z1 (P)
Z7
Z7
Z7 (P)
Z7
Z5
Z1 (P), Z2 (P), Z7 (P), Z12
(P)
Z1, Z4, Z9

sojka obecná
stehlík obecný
straka obecná
strakapoud velký

Garrulus glandarius
Carduelis carduelis
Pica pica
Dendrocopos major

Z3, Z4, Z5, Z6
Z1, Z4, Z9, Z11
Z7, Z12
Z3, Z5, Z6, Z7, Z11, Z12

strnad obecný

Emberiza citrinella

Z1, Z2, Z6, Z9, Z11, Z12

střízlík obecný
strnad rákosní
sýkora babka
sýkora koňadra

Troglodytes troglodytes
Emberiza schoeniclus
Parus palustris
Parus major

sýkora modřinka
sýkora parukářka
sýkora úhelníček
špaček obecný

Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus ater
Sturnus vulgaris

Z3, Z5
Z7
Z3, Z7, Z12
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z10,
Z11, Z12
Z3, Z5, Z6, Z10
Z6
Z3, Z6
Z3, Z9, Z10

ťuhýk obecný
vlaštovka obecná

Lanius colurio
Hirundo rustica

volavka popelavá
vrabec polní
vrána šedá
žluna zelená
zvonek zelený
zvonohlík zahradní
Savci (Mammalia)
bobr evropský

Ardea cinerea
Passer montanus
Corvus corone cornix
Picus viridis
Carduelis chloris
Serinus serinus
Castor fiber

O
SO

O

O

O
O

Z5, Z6
Z1 (P), Z3 (P), Z6 (P)
Z7
Z7, Z10, Z12
Z6
Z7
Z7, Z9
Z3, Z5, Z7, Z12
Z1, Z3
Z2, Z3, Z4, Z9, Z11, Z12

183 -185 (2 HP)
68 (P)
10(P), 47 (P), 68 (P), 125(P),
128(P), 129(P)
75
11(P), 22, 34(P), 70, 119(P),
186
41, 58, 75, 137, 184
6, 18, 23, 22, 34, 49, 61, 69,
75, 84, 91, 106, 114, 125,
163, 184
61, 69
11(P), 22 (P), 68 (P)
75
75, 137 (1HP), 184
68
75
75, 124 (1HP), 144
22, 58, 75, 184, 186
18, 23
20, 49, 75, 84, 91, 123, 153,
184
75
23, 52, 61, 68, 75, 84, 91,
106(P), 114, 163, 168, 180
75
75
16 (P), 81(P), 153(P)
75
75
75
75
59
11(P), 20 (P), 75 (P), 164 (P)

Z4
Z4, Z9

3, 5, 7, 9, 11, 13, 47, 50, 51,
124
23, 22, 49(P), 57, 68, 91, 184
19, 41, 123, 163
75, 106, 144(P), 180
22, 62, 68, 75(P), 91, 106(P),
164(P), 167(P), 180
18, 20, 23, 49, 56, 68, 72, 91,
107, 114, 128, 144, 153, 164,
184
22, 62
75
23, 28, 75, 180
18, 22, 23, 52, 61, 70, 75, 84,
91, 137, 163, 168, 180
22, 23, 61, 68, 75, 137
70
22, 23, 28, 69
22, 123, 137, 140, 145,
164(P)
8, 20, 41, 52
15(P), 19(P), 20(P), 56(P), 68
(P), 75 (P), 107(P), 114(P),
129(P), 137(P), 185 (P)
58 (P), 75 (P), 185 (P)
56(P), 84
106(P), 137(P)
184
49, 52
41, 49, 98, 123

Z12

184 - okusy, trus, cestičky

Z1, Z2, Z3
Z1 (P), Z2 (P), Z6 (P), Z7 (P),
Z9 (P), Z10 (P), Z12 (P)
Z5 (P), Z7 (P), Z12
Z1
Z10

SO

Číslo segmentu:
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Český název

Vědecký název

hraboš

Microtus sp.

hryzec vodní
jelen sika
jezevec lesní
ježek západní
krtek obecný

Arvicolla terrestris
Cervus nippon
Meles meles
Erinaceus europaeus
Talpa europaea

kuna lesní
kuna skalní
lasice hranostaj
liška obecná

Martes martes
Martes foina
Mustela erminea
Vulpes vulpes

myšice

Apodemus sp.

netopýr černý
netopýr severní
netopýr vodní
netopýr rezavý
netopýr hvízdavý
norník rudý
prase divoké

Barbastella barbastellus
Eptesicus nilssonii
Myotis daubentonii
Nyctalus noctula
Pipistrellus pipistrellus
Cleithryonomys glareolus
Sus scrofa

rejsek obecný
srnec obecný

Sorex araneus
Capreolus capreolus

veverka obecná

Sciurus vulgaris

zajíc polní

Lepus europaeus

Ochranářský
Status

KO
SO
SO
SO
SO

O

Lokalita č.

Číslo segmentu:

Z1, Z2, Z4, Z9, Z10, Z11, Z12 hojně na polích a loukách,
nory, kadávery
Z5, Z7, Z10, Z12
nory
Z6
pozorování
Z6
nory
Z4, Z5
kadáver, sdělení chatařů
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z10,
výhrabky
Z12
Z3
pozorování
Z5
kadáver, sdělení chatařů
Z5
sdělení chatařů
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z9, Z10,
stopy, pozorování
Z12
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9,
nory, požerky
Z11, Z12
Z7
75 - bat-detectoring
Z7, Z12
75 - bat-detectoring
Z7
75 - bat-detectoring
Z7, Z12
75 - bat-detectoring
Z7
75 - bat-detectoring
Z3, Z4, Z5, Z6, Z11
požerky, odchyt
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9,
pobytové stopy
Z11, Z12
Z5
58 - kadáver
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z9,
stopy, pozorování
Z10, Z11, Z12
Z3, Z4, Z5, Z6, Z11
22, 28, 32, 49, 61, 68 požerky
Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z9, Z10,
pozorování, trus
Z11

Pozn.: (H) – (hnízdící) ptačí druh, KO – kriticky ohrožený druh uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb., O - ohrožený
druh uvedený ve vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb., (P) – (přelétající) ptačí druh, SO – silně ohrožený druh, uvedený ve
vyhlášce MŽP č.395/1992 Sb.

C.II.5.2 Flóra a ekosystémy
Vliv záměru na flóru a ekosystémy byl zhodnocen v rámci Biologického hodnocení, viz příloha
č. 8.
V plánované trase záměru bylo z hlediska biotopů a výskytu chráněných druhů rostlin podrobněji
posouzeno 8 lokalit, které předběžně mohly být místem střetu se zájmy ochrany flóry. Na těchto
lokalitách byl proveden podrobný botanický průzkum. Celkem bylo nalezeno 222 taxonů
cévnatých rostlin. Z toho je 1 druhů zvláště chráněný a dalších 2 druhy jsou uvedeny v Červeném
seznamu.
Posuzován byl jednak vliv samotné výstavby na dotyčné lokality, jako i dopad údržby
vybudovaného záměru (jde především o periodické prořezávky dřevin).
V průběhu sezóny 2014 byl z hlediska biotopů posouzen záměr v rámci tzv. vegetačního
screeningu. Byla posouzena celá trasa v šíři 100 m na obě strany od plánované osy vedení.
Vegetační screening rozdělil trasu:
− hodnotné plochy, určené k podrobnému průzkumu z důvodu možného výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin (celkem 8 lokalit)
− méně hodnotné plochy, zejména agrocenózy a kulticenózy, kde nelze předpokládat výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin
Následoval předkládaný floristický průzkum na vymezených lokalitách. Podrobný floristický
průzkum území byl prováděn v období 05-09/2014. Výstupem botanického průzkumu je tedy:
− podrobný popis hodnotných ploch včetně floristického seznamu nalezených druhů
− lokalizace nalezených zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a charakteristika
jejich populací
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Jednotlivé floristicky hodnotné lokality jsou označeny čísly směřujícími vzestupně od TR Chrást
(B1-B8).
Na každé lokalitě byl pořízen soupis druhů cévnatých rostlin. Pokud zde byly zjištěny druhy
ochranářsky významnější – chráněné podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo zařazené do Červeného
seznamu (Procházka 2001) – byl jejich výskyt alespoň odhadem kvantifikován. Celkem bylo
určeno 222 taxonů cévnatých rostlin. Na každé z vytipovaných lokalit byly dále určeny a
klasifikovány biotopy podle Katalogu biotopů (Chytrý a kol. 2010). Nomenklatura taxonů je
sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zvláště chráněné taxony, které jsou uvedeny ve vyhlášce
č. 395/1992 Sb., jsou ve floristickém seznamu zvýrazněny tučně a je uveden jejich ochranný
statut (§3 – ohrožený, §2 – silně ohrožený, §1 – kriticky ohrožený). Druhy z červeného seznamu
jsou též uvedeny tučně a je uveden stupeň jejich ohrožení: C1, C2, C3, C4.
Lokalita B1 – k. ú. Kyšice u Plzně
Obrázek č. 20 Lokalita B1 – k. ú. Kyšice u Plzně

Lokalita zahrnuje okrajové partie lesních porostů na V úpatí kóty Na Pohodnici jižně od Kyšic.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské Mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Tabulka č. 21 Současný stav lokality B1
Číslo
segm.
22

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
X9A – Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými
dřevinami

23

X10 – Paseky s podrostem původního lesa

Popis
Lesní kultury mimo ochranné pásmo současného elektrovodu,
převažuje v nich smrk, borovice a dub letní. Bylinné patro je značně
pozměněné s pozůstatky druhů dubohabřin a acidofilních doubrav.
Lokalita zahrnuje husté pařeziny pod elektrovodem, které jsou tvořeny
směskou náletových i klimaxových dřevin a keřů. Bylinné patro tvoří jak
odolnější lesní druhy, tak druhy ekotonů, nitrofyty a ruderální druhy.
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Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 123 druhů cévnatých rostlin, žádný z nich nepatří mezi
zvláště chráněné. Jeden druh je uvedený v Červeném seznamu jako druh vzácnější, vyžadující
zvláštní pozornost. Jedná se o jedli bělokorou (Abies alba Mill.), která se zde vyskytuje v několika
semenáčích.
Lokalita B2 – k. ú. Tymákov
Obrázek č. 21 Lokalita B2 – k. ú. Tymákov

Lokalita zahrnuje mírně podmáčenou polokulturní louku u dálnice D5.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské Mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Tabulka č. 22 Současný stav lokality B2
Číslo
segm.
34

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
T1.9 – Střídavě vlhké bezkolencové louky

Popis
Mírně vlhká zkulturnělá louka na pomezí vegetace sv. Calthion a
Molinion, téměř bez diagnostických druhů.

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 54 druhů cévnatých rostlin, žádný z nich není zvláště
chráněný ani uvedený v Červeném seznamu.
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Lokalita B3 – k. ú. Lhůta u Tymákova
Obrázek č. 22 Lokalita B3 – k. ú. Lhůta u Tymákova

Lokalita zahrnuje ruderalizovanou nivu na soutoku Lhůtského a Tymákovského potoka a přilehlé
svažité pařeziny pod stávajícím elektrovodem nedaleko paleontologického naleziště PP Sedlecká
rokle.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Tabulka č. 23 Současný stav lokality B3
Číslo
segm.
58

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
T1.6 – Vlhká tužebníková lada

58

V4B – Makrofytní vegetace vodních toků

58
61

X7B – Ruderální bylinná vegetace mimo sídla
X11 – Paseky s nitrofilní vegetací

Popis
Fragmenty tužebníkových lad tvořené nejodolnějšími diagnostickými
druhy se silným zastoupením ruderálů a nitrofytů.
Koryta Tymákovského a Lhůtského potoka bez makrofytní vegetace, ve
víceméně zachovalém hydromorfologickém stavu.
Zcela ruderalizované části nivy s převahou kopřivy dvoudomé.
Pařeziny pod elektrovodem tvořené jednak náletovými dřevinami,
jednak křovinami a klimaxovými druhy dřevin. Silně nitrifikované bylinné
patro se zbytky hájových druhů.

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 81 druhů cévnatých rostlin, žádný z nich není zvláště
chráněný ani uvedený v Červeném seznamu.
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Lokalita B4 – k. ú. Šťáhlavy
Obrázek č. 23 Lokalita B4 – k. ú. Šťáhlavy

Lokalitu tvoří okraje smrkových a borových kultur a průsek pod stávajícím elektrovodem.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum),
36 - Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum).
Tabulka č. 24 Současný stav lokality B4
Číslo
segm.
68

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
X10 – Paseky s podrostem původního lesa

Popis
Chudá vegetace s převahou lesních a ekotonových acidofytů (čerstvě
vyřezáno a odklizeno)

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 54 druhů cévnatých rostlin, žádný z nich není zvláště
chráněný ani uvedený v Červeném seznamu
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Lokalita B5 – k. ú. Sedlec u Starého Plzence
Obrázek č. 24 Lokalita B5 – k. ú. Sedlec u Starého Plzence

Lokalita zahrnuje litorál Nového rybníka v Sedleci, tok Úslavy a navazující nivní psárkové louky.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské Mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Tabulka č. 25 Současný stav lokality B5
Číslo
segm.
75
75
77

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
K1 – Mokřadní vrbiny
M1.7 Porosty vysokých ostřic
V4B – Makrofytní vegetace vodních toků
T1.4 – Aluviální psárkové louky

Popis
Litorální partie Nové r. s obtížně přístupnými porosty vrbových křovin a
degradovanými ostřicovými porosty. Výskyt rozpuku jízlivého.
Regulovaný tok Úslavy, bez makrofyt
Nivní louky na pravém břehu Úslavy, dosévané, ale s výskytem
žluťuchy lesklé.

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 87 druhů cévnatých rostlin, z toho 1 ohrožený druh zvláště
chráněný podle zákona – žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum L.) a dále 1 silně ohrožený druh
uvedený v Červeném seznamu – rozpuk jízlivý (Cicuta virosa L.).
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Lokalita B6 – k. ú. Osek u Vodokrt
Obrázek č. 25 Lokalita B6 – k. ú. Osek u Vodokrt

Lokalitu tvoří fragment polokulturní louky u silnice Osek - Háje.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské Mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 36 - Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum
petraeae, Abieti-Quercetum).
Tabulka č. 26 Současný stav lokality B6
Číslo
segm.
153

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
T1.9 – Střídavě vlhké bezkolencové louky

Popis
Mírně vlhká zkulturnělá louka na pomezí vegetace sv. Molinion, téměř
bez diagnostických druhů.

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 41 druhů cévnatých rostlin, žádný z nich není zvláště
chráněný ani uvedený v Červeném seznamu.
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Lokalita B7 – k. ú. Vodokrty
Obrázek č. 26 Lokalita B7 – k. ú. Vodokrty

Lokalitu tvoří svažité jižně orientované pozemky nad Vodokrty.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské Mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 7 - Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Tabulka č. 27 Současný stav lokality B7
Číslo
segm.
167

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
K 3 – Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
T1.1 – Mezofilní ovsíkové louky

Popis
Neobhospodařované křovinami zarůstající louky přináležející do
teplomilnějšího křídla sv. Arrhenatherion elatioris.

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 33 druhů cévnatých rostlin, žádný z nich není zvláště
chráněný ani uvedený v Červeném seznamu.
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Lokalita B8 – k. ú. Přeštice
Obrázek č. 27 Lokalita B8 – k. ú. Přeštice

Lokalita zahrnuje širokou nivu Úhlavy nad Dolní Lukavicí tvořenou kosenými loukami, ostřicovými
mokřady, břehovými porosty a vlastním tokem řeky.
Fytogeografické členění (Skalický et al. 1977): Českomoravské Mezofytikum, 31a – Plzeňská
pahorkatina vlastní.
Mapa potenciální vegetace: 1 – Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum, místy v komplexu s
mokřadními olšinami Alnion glutinosae).
Tabulka č. 28 Současný stav lokality B8
Číslo segm.

181
182, 183,
185
184
184
184

Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol
2000)
M1.7 – Vegetace vysokých ostřic
T1.4 – Aluviální psárkové louky
M1.4 – Říční rákosiny
V4B – Makrofytní vegetace vodních toků
L2.2 – Údolní jasanovo-olšové luhy

Popis

Porosty vysokých ostřic ve sníženinách a zazemněných mrtvých
ramenech.
Kosené psárkové louky ovlivněné intezifikací (hnojení, dosev).
Linie chrasticových porostů na březích Úhlavy.
Meandrující tok Úhlavy s hlinitými vysokými břehy, bez makrofytní
vegetace.
Úzké linie břehových porostů s převahou olše lepkavé.

Celkem bylo na lokalitě zaznamenáno 80 druhů cévnatých rostlin, žádný z nich není zvláště
chráněný ani uvedený v Červeném seznamu.
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C.II.6. Krajinný ráz
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný
ráz (viz příloha č. 10). Cílem odborného posudku bylo posouzení vlivu záměru na krajinný ráz ve
smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Dílčím cílem bylo
nalézt problematická místa z pohledu snížení zákonných hodnot ochrany krajinného rázu ve
smyslu ustanovení § 12 zákona a navrhnout řešení.
Hodnocení vychází z uvedeného zákona č. 114/92 Sb., který chápe krajinný ráz jako důležitou
vlastnost krajiny, kterou je potřeba chránit před jejím znehodnocením. Krajinný ráz je utvářen
především třemi skupinami charakteristik: přírodní, kulturní a historickou, vyznačujícími se
přítomnými znaky v krajině, které ve vzájemném působení utváří celkový výraz krajiny. Každý
přítomný znak se vyznačuje svým projevem, který může být pozitivní, negativní nebo neutrální a
významem (zásadním, spoluurčujícím, doplňujícím) a svou cenností. Ochrana krajinného rázu
spočívá v ochraně pozitivních znaků jednotlivých charakteristik a v eliminaci negativního projevu
těch znaků, které jsou obecně vnímány jako nepřijatelné. Za nepřijatelné znaky především kulturní
charakteristiky jsou považovány znaky, které z hlediska obecného vnímání jsou chápány jako
nepřijatelné a rušivé.
Hodnocení je prováděno ve smyslu uvedeného postupu ve čtyřech základních krocích – etapách:
• Vymezení hodnoceného (hodnocených) území a jeho charakteristika - vymezení
záměrem dotčeného krajinného prostoru (DOKP) na základě vyhodnocení
potenciálního dopadu a síly uplatnění posuzovaného záměru; případně vymezení
specifických míst krajinného rázu, která mohou být významně potenciálně zasažena
záměrem pro detailní pohled v hodnocení
•

Identifikace znaků krajinného rázu vymezeného území a vyhodnocení jejich významu,
identifikace hodnot krajinného rázu

•

Konfrontace identifikovaných hodnot s daným záměrem

•

Posouzení zásahu do pozitivních znaků a hodnot krajinného rázu na základě zjištěných
skutečností.

C.II.6.1 Vymezení dotčeného krajinného prostoru
Vzhledem k tomu, že v území již stavba stejného typu prochází, představuje vymezený dotčený
krajinný prostor území, které může uvedený záměr především pohledově ovlivnit z pohledu
ochrany krajinného rázu. Hranice DOKP sledují nalezené vymezující horizonty a zohledňují i
vztahy v území. Lze říci, že záměr zasahuje tři rozdílné prostory náležející ke krajině v okolí měst
Plzně a Rokycan. Po celé délce trasy byla dále hledána místa soustředěných hodnot krajinného
rázu, která mohou být záměrem více dotčena než okolní krajina. Tato místa byla vymezena a
hodnocena podrobněji.
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Obrázek č. 28 Vymezení dotčeného krajinného prostoru

C.II.6.2 Charakteristika dotčeného krajinného prostoru
Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen znaky přírodní, kulturní a
historické povahy udávajícími význam přítomnosti přírodní, kulturní a historické charakteristiky
daného území. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném
vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území.
Trasa vedení prochází krajinou Přešticka, údolím Úslavy a na rozhraní krajiny v okolí Plzně a
Rokycanska. Charakter krajiny se během trasy mění a mění se též i typické znaky krajinného rázu
jednotlivých míst, kterými stavba prochází.
Geomorfologické členění
Oblast Plzeňská pahorkatina
Pahorkatina v Západních Čechách, tvořená zvrásněnými a slabě přeměněnými proterozoickými
horninami s ostrůvky hlubinných vyvřelin, na nichž spočívají permokarbonské a neogenní horniny.
Je příznačná zvlněným povrchem, v němž se střídají vyvýšené části s plochými sníženinami s
pedimenty, místy čnějí odolné horniny, např. Buližníky (jako suky), v hlubinných vyvřelinách vznikl
příznačný kupovitý povrch se skalními útvary (žokovité balvany apod.), sníženiny vyplněné
neogenními jezerními a fluviálními uloženinami (v nich pískovny a štěrkovny). Zejména Berounka
a její přítoky vytvořily hluboká údolí. Nejvyšší bod Koráb 772,9 m v Korábské vrchovině; staré
zvětraliny jsou využívány jako materiál pro keramický průmysl (kaolín), v důsledku těžby
nerostných surovin a zastavění vznikly rozsáhlé antropogenní tvary (např. V Plzeňské kotlině).
Na území Plzeňské pahorkatiny leží centrum západních Čech, statutární město Plzeň, z dalších
významných měst pak např. Rakovník, Rokycany, Klatovy či Stříbro.
Hydrologickou osu Plzeňské pahorkatiny tvoří řeka Berounka, do jejíhož povodí náleží téměř celá
oblast (vyjma malého okrsku Kryrská pahorkatina při severním okraji, který odvodňuje říčka
Blšanka do Ohře). Vedle známé čtveřice zdrojnic Berounky, tj. řek Mže, Radbuzy, Úhlavy a Úslavy
patří k nejdůležitějším přítokům z popisovaného území Střela, Klabava, Úterský potok, Třemošná
a Rakovnický potok.
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Do prostoru oblasti na území DOKP na soutoku Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže spadají dva celky,
Švihovská pahorkatina a Plavská pahorkatina a jejich podcelky (Rokycanská pahorkatina,
Radyňská vrchovina, Kralovická pahorkatina a Plzeňská kotlina).
Biogeografické členění
Z hlediska biogeografického členění republiky prochází trasa vedení Plzeňským bioregionem
(Culek Martin, 1996: Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA). Bioregion se
nachází v centru západních Čech, zabírá centrální sníženinu, tvořenou geomorfologickými celky
Švihovskou vrchovinou (mimo podcelek Chudenické vrchoviny) a Plaskou pahorkatinou (mimo její
severní výběžek). Kromě toho bioregion zabírá i jižní okraj Tepelské vrchoviny a Jesenické
pahorkatiny. Bioregion má plochu 2890 km2. Typická část je tvořena pánví a okolní pahorkatinou
až vrchovinou s acidofilními doubravami, dubohabrovými háji a ostrovy subxerofilních doubrav a
borovými doubravami na kyselých horninách. V kaňonech řek jsou reliktní bory a bikové bučiny,
bikové bučiny jsou i v nejvyšších polohách na permu. Nereprezentativní části jsou tvořeny
přechodnými územími k okolním bioregionům. Převažují v nich acidofilní doubravy s
charakteristickými ostrovy květnatých bučin.
Prostory v krajině a jejich charakteristika
Stavba prochází řadou prostorů se shodnými znaky krajinného rázu a řadou drobných
specifických a krajinářsky cenných míst. Vzhledem k tomu, že na území plzeňského kraje není
souhrnné vymezení oblastí a míst a jejich charakteristika k dispozici, bylo vymezeno za účelem
hodnocení pět krajinných prostorů, kterými stavba prochází s cílem identifikovat znaky krajinného
rázu a jejich vztahy i kvalitu.
Obrázek č. 29 Vymezení krajinných prostorů

1.
2.
3.
4.
5.

Plzeň
Rokycansko – západní část, Ejpovicko - Chrást
Údolí Úslavy
Blovicko
Přešticko
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Krajinný prostor Plzeň
Prostor krajiny východně od Plzně a okraje města zaujímá venkovskou krajinu v okolí Letkova a
Červeného Hrádku. Prostor utváří okraje urbanizovaného prostoru města Plzeň, části Božkov,
Lobzy, Doubravka, Koterov.
Obrázek č. 30 Krajinný prostor Plzeň

Pro charakter prostoru je zásadní příměstská zástavba, reliéf sníženiny a především Úslava, která
tvoří osu celého území. Zemědělská půda s převahou zorněných bloků spolu se zasahujícími lesy
v okolí Letkova a Červeného hrádku spoluurčuje kulturní charakter nezastavěné krajiny.
Významně se uplatňuje kontrast městské aglomerace těsně sousedící s venkovskou zástavbou
vesnic na jejím okraji. Území doplňuje řada prvků antropogenní povahy (lomy, průmyslové prvky,
cestní síť), svou roli zde sehrává zeleň v sídlech, doprovázející řeku a drobné lesíky na návrších,
ve stráních a sledujících údolí. Území je pohledově uzavřeno a díky okraji městské aglomerace
působí neuspořádaně a nečitelně. Prostorem prochází dálnice D5.
Stavba se v tomto prostoru uplatňuje jen pohledově, prostorem samotným neprochází.
Krajinný prostor Ejpovicko - Chrást
Prostor, kde trasa ústí do rozvodny Chrást spadá do Klabavské pahorkatiny, kterou vytváří
mozaiky polí a lesů s četnými venkovskými sídly. Území charakterově i přes svou blízkost Plzně
charakterově tvoří západní část Rokycanska. Odlesněné prostory utváří zemědělské plochy
především bloky orné. Osou území tvoří říčka Klabava, která je na mnoha místech v nivě doplněna
rybníky a retenčními nádržemi. V lesích převažují smrkové a borové porosty s pomístnou příměsí
jedle, modřínu, dubu a buku, které jsou soustředěny do několika větších komplexů. Klabava ústí
u Chrástu do Berounky a vytváří v celém úseku zaříznuté údolí. V okolí klabavského údolí u
Ejpovic jsou rozsáhlé antropogenní tvary po těžbě rudy v 50. letech. V širokém údolí Klabavy je
stejnojmenná údolní nádrž. V její blízkosti se nachází technická památka „vodní tunely“, kterými
byla Klabava v době těžby železné rudy odkloněna a rozsáhlý areál golfového hřiště. Před
Ejpovicemi je na Klabavě vodní nádrž Klabava a nad ní zřícenina hradu Starý zámek. Významnými
jsou též prostory mohylových pohřebišť (u Chrástu a Sedlece). V území je řada průmyslových zón
(Dýšina, Ejpovice, Tymákov), zemědělských areálů a činný lom u Ejpovic a několik fotovoltaických
elektráren. Díky rozvodně územím v současné době prochází řada tras nadzemního elektrického
vedení o kapacitě 110 i 400 kV. Zástavba v obcích značně trpí přestavbami a dostavbami bez
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citlivého provázání s historickými jádry, historická zástavba se v tradičním uspořádání uchovala
ve fragmentech. Okrajem prostoru prochází dálnice D5.
Obrázek č. 31 Krajinný prostor Ejpovicko - Chrást

Trasa vedení prochází prostorem po trase stávajícího vedení pod vrchem Sedlecká skála přes
Sedleckou rokli SV od Sedlece po polích k Tymákovu po odlesněné části svahu Stradiště, odkud
směřuje k Janově skále, kde přechází dálnici D5, u Ejpovic uhýbá podél rychlostní komunikace
pod Kyšicemi, které obchází ze západu a odkud po polích směřuje přímo k návrší Chlum u Dýšiny
a před tímto návrším se zaúsťuje do rozvodny Chrást.
Krajinný prostor Údolí Úslavy
Dle historických pramenů bylo území osídleno již v 5. tisíciletí př. n. l. Nepříliš hluboké údolí Úslavy
mezi Žákavou a Starým Plzencem, kde jej vedení opouští, tvoří osu severní části Radyňské
pahorkatiny. V severní části prostoru u Starého Plzence se zdvihá vrch Radyně se stejnojmennou
tvrzí a po pravém břehu řeky se táhne rozsáhlý lesní porost jihozápadního výběžku Brd
zasahujícího až k Rokycansku. Říční nivu vyplňuje mozaika bloků orné a kulturních luk, řeka je
doprovázena vzrostlou zelení při březích, zeleň doprovází staré náhony. V údolní nivě je
vybudována soustava rybníků a retenčních nádrží, jejichž břehy doprovází břehové porosty se
vzrostlými dřevinami. Krajina celého údolí má charakter zemědělské krajiny, jako tomu je v jeho
okolí, převažují bloky orné, které zde vytváří středně zrnitou mozaiku spolu s kulturními loukami,
kterou místy doplňují drobné lesy.
Údolím prochází komunikace sledující základní osu danou řekou, která spojuje sídla Nezvěstice,
Šťáhlavy, Starý Plzenec. V témže směru prochází trasa železnice a v současné době též
nadzemní elektrické vedení vvn 400kV. Prostor je vymezen svahy údolí, které jsou z východní
strany zalesněny, ze strany západní však zalesněna jen návrší. Krajinu dotváří řada kulturních
dominant uplatňujících se nejen pohledově, především jde o dobře patrný zámek Kozel s okolním
areálem parku dobře patrný z okolí Štáhlavic, areál zámku ve Šťáhlavech s kostelem sv. Vojtěcha
patrný z vyvýšených míst při pohledu na sídlo, zřícenina královského hradu na Radyni, starobylá
rotunda sv. Petra a Pavla z dob přemyslovského státu, řada historických artefaktů v údolí, mosty,
archeologická naleziště mohylových hrobů, kostely ve Starém Plzenci. Územím procházela jedna
z odboček řezenské obchodní stezky. Sídla jsou značně přestavěná, a necitlivě dostavována,
významné je historické jádro Starého Plzence.
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Obrázek č. 32 Krajinný prostor Údolí Úslavy

Stavba prochází západně od Olešné po svahu údolí až před Starý Plzenec, kde se stáčí
k severovýchodu a v okolí Nového rybníka přechází údolí, a dále pokračuje po svahu Sedlecké
skály k Sedleci, přechází Sedleckou rokli a prochází k sedlu pod Hůrkou, kde se stočí více severně
k Tymákovu.
Krajinný prostor Blovicko
Protáhlý krajinný prostor v okolí Řenče, Střížovic, Nebílov a Chválenic představuje okraj Blovicka,
pro které jsou typické četné nevýrazné pahorky na návrších často zalesněné, drobné krátké
potoky lemované břehovými porosty a loukami vytvářející mělká údolí. Osu území vytváří
Olešenský potok doprovázený nivou s loukami a zelení. Krajinu tvoří převážně zemědělské plochy
bloků orné v mozaice s drobnými lesíky a místy kulturními loukami a pastvinami. V okolí
Chválenice převažují především plochy orné. Místy se dochovaly prvky historického členění
krajiny (okolí Chlumu, Oseku, Hájí, Nebílov, Zdemyslic. Prostoru Vlčtejna dominuje zřícenina
stejnojmenného hradu, Chválenicím barokní kostel sv. Martina, významným prostorem je okolí
Nebílovic s četnými sady, areálem zámku a dominantou kostela sv. Jakuba na návrší u Prusin.
V krajině převažují drobná venkovská sídla, ve kterých se dochovala tradiční zástavba
zemědělských usedlostí a dvorů v původním prostorovém uspořádání, některá z nich jsou však
necitlivě dostavována novodobou zástavbou rozdílného uspořádání i členění hmot (zejm.
Střížovice, Nebílovy, Chválenice). V okrajích sídel je často umístěn zemědělský areál odlišného
uspořádání a měřítka. V současné době napříč územím prochází v souběhu nadzemní elektrické
vedení 400 kV a 110 kV s příhradovými stožáry ve stejné trase, ve které je veden předložený
záměr.
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Obrázek č. 33 Krajinný prostor Blovicko

Stavba od Vodokrtý ze svahu kopce Na Homolce pokračuje východním až severovýchodním
směrem v ose Osek, Střížovice, Želčany, za kterými se stáčí k severu, kde prostor opouští směrem
ke Starému Plzenci.
Krajinný prostor Přešticko
Krajinný prostor v okolí Přeštic lze rozdělit na Dobřansko a Přešticko. Charakterově jsou však oba
prostory podobné. Prostor je vymezen zalesněnými kopci Merklínské pahorkatiny a Černých
vrchů, zalesněných partií Jeleního vrchu a navazujících vrchů Hájsko, Na Homolce, Střížov.
Těžištěm prostoru je městečko Přeštice situované na okraj Dobřanské kotliny s významnou
dominantou barokního poutního kostela Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Prostor z jedné strany
vymezuje Roupovská pahorkatina a ze strany druhé Kamýcká vrchovinou, jeho přírodní osu tvoří
říčka Úhlava. Prostor zahrnuje Přeštice a jejich okolí s Dolními a Horními Lukavicemi, Lišicemi,
dále pak Krasavce, Příchovice a Snopoušovy.
Krajinný prostor v okolí Přeštic vytváří reliéf Dobřanské kotliny ohraničený okolními vrchovinami a
pahorkatinami se zalesněnými kopci a hřbety. Jde především o zemědělskou krajinu
s nevýraznými návršími, která je vymezena prvoplánovými, převážně lesnatými, horizonty vrchů
nad Holýšovem a Merklínem. Krajina má charakter intenzivně využívané zemědělské krajiny a
tvoří tak kontrast s malebnými prostory v okrajích lesů. Zemědělskou krajinu reprezentují
především poměrně velké bloky orné ohraničené cestami, pravidelnými okraji lesů, osu území
tvoří Úhlava s poměrně prostornou nivou vyplněnou lemy vzrostlých dřevin a loukami.
Venkovská sídla se v krajině uplatňují především červenými střechami zemědělských dvorů a
chalup. Na okraji Přestavlk je patrný znatelně poničený areál zámku. Dominanta kostela
v Dnešnicích se v krajině téměř neuplatňuje díky výšce kostelní věže. Řada sídel si zachovává
svůj malebný ráz vycházející z převahy tradičního uspořádání sídla a dochovaných tradičních
objektů původní architektury.
Velké části prostoru dominuje stavba barokního kostela nanebevzetí Panny Marie se dvěma
věžemi, který byl vystavěn na pahorku v historickém jádru města. Tato dominanta se uplatňuje
v krajině Přeštic zejména na pozadí kopců Ticholovec a Střížov. Její typický obraz je však z mnoha
vyhlídkových míst narušen nepříliš citlivě umístěnou rozvodnou a vedeními vysokého napětí.
Významnými dominantami Přešticka jsou kromě kostela, zalesněné vrchy Střížov, Loupensko a
Stramchyně. Zalesněný Střížov nad Přešticemi dominuje celému údolnímu prostoru. V Dolních
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Lukavicích a také v Příchovicích je zámek s parkově upraveným areálem, Lukavicím navíc
dominuje kostel s. Petr a Pavla.
Severně od Přeštic se nachází trasformovna, do které ústí řada nadzemních elektrických vedení,
které prochází napříč územím, na okraji Přeštic je průmyslová zóna a též fotovoltaická elektrárna
(taktéž je u Příchovic, z Přeštic vede řada drobných komunikací spojujících s Přešticemi okolní
sídla, městem prochází komunikace II. třídy č. 27 sledující osu údolí směrem k Plzni, Přešticemi
prochází železnice.
Obrázek č. 34 Krajinný prostor Přešticko

Stavba vychází z transformovny severně od Přeštic a míří k východu, přejde údolí Úhlavy a sedlem
mezi Střížovem a Na Homolce severně od Vodokrty vchází do prostoru Blovicka.
Uplatnění stavby z průhledů z širšího území
Trasa na několika místech prochází po horizontu, který pohledově uzavírá a odděluje různé
krajinné prostory. Díky tomu se uplatňuje v širším krajinném prostoru. Jde především o partie
svahu Na Homolce severně od vsi Vodokrty, odkud je stavba patrná nejen z Přešticka, ale také
navazujících prostorů z vyvýšených míst v okolí Dobřan, podobně se stavba výrazněji uplatní
v okolí Letkova, kde je dobře patrná právě na horizontu.
Problematická místa
Trasa vedení prochází celou řadou krajinářsky hodnotných míst, která se vyznačují typickými
cennými znaky odlišujícími je od okolí. Tato místa byla pro potřeby hodnocení vymezena a byl
v nich samostatně hodnocen vliv záměrem uvažované změny v území na krajinný ráz. Na základě
terénního průzkumu a studia podkladů byla identifikována místa krajinného rázu s významnými
znaky vytvářející zvýšenou hodnotu krajinného rázu místa ať již z pohledu přírodní či estetické
hodnoty, a kterými trasa vedení prochází. Jde především o prostory, kterým historie a současné
uspořádání znaků, typické rysy a jevy vtiskávají rázovitý charakter a vytváří tak nezaměnitelný
genius loci.
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Údolí Úhlavy, Vícov
Obrázek č. 35 Problematické místo údolí Úhlav, Vícov

Krajinářsky cenný prostor údolí Úhlavy s malebnou obcí Vícov, v němž se nachází na terase nad
řekou gotický kostelík s chrámovým okrskem z kamenné zdi. Řeka v území přirozeně meandruje,
je doprovázena vzrostlými břehovými porosty a spolu s loukami v údolní nivě vytváří krajinářsky
cenné místo uplatňující se v celém prostoru Přešticka.
Stavba v tomto území spolu s dalšími již dnes působí technicistně a kontrastně vůči přírodní
scenérii řeky a jejího bezprostředního okolí a potlačuje tak její charakteristické uplatnění v krajině.
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Starý Plzenec
Obrázek č. 36 Problematické místo Starý Plzenec

Krajinářsky značně komplikovaný prostor plný kontrastů v malebné krajinné scenérii s hlubokým
historickým podtextem. Území zde bylo osídleno již v dobách dávno minulých (cca před 5 tis. lety),
o čemž svědčí řada dochovaných artefaktů v krajině, zejména však lokality s mohylovými hroby.
Prostor však patřil k významným opěrným bodům přemyslovského státu, bylo zde založeno
hradiště nazvané Plzeň na vrchu Hůrka, z něhož zbyla rotunda sv. Petr a Pavla, později zde byl
císařem Karlem IV. vystavěn na vrchu Radyně vystavěn královský hrad, který dodnes tvoří
významnou dominantu území. Právě pod přemyslovským hradištěm vznikala původní Plzeň (dnes
Starý Plzenec), která se postupně přeměnila ve významné městské sídlo s čilým obchodním
ruchem s řadou kostelů. Král Václav II však založil Novou Plzeň a původní Plzeň postupně začala
upadat. V Sedleci je stále patrný doklad o zpracování železa (budovy a retenční nádrž), které se
v blízkých místech také těžilo. V prostoru je řada hájených cenných přírodních území Starý rybník,
Černá stráň, Sedlecká rokle. Do prostoru vedla řada starobylých obchodních stezek, zejména
však významná stezka z Řezna.
Trasa vedení prochází v okolí rybníků Nový a Starý, přes Sedleckou rokli po svazích Hůrky, kde
je právě areál bývalého hradiště. Stavba v těchto místech působí již dnes rušivě. Citlivý je prostor
mezi Sedlecem a Tymákovem nad Sedlecem, odkud je jedna z významných pohledových os na
dominantu královského hradu na Radyni. Jak ukázal terénní průzkum, stavba v současné době
tuto dominantu ovlivňuje z tohoto prostoru jen mírně.

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

91

Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást

Ejpovice
Obrázek č. 37 Problematické místo Ejpovice

Prostor v okolí Ejpovic patří mezi krajinářsky cenné prostory v okolí Plzně zejména pro údolí
Klabavy a též výjimečnost četných přírodních i antropogenních zajímavostí. Samotné Ejpovice si
zachovaly historické centrum s tradičními usedlostmi, které však trpí necitlivou přestavěností,
obec samotná byla nepříliš citlivě dostavována. V sídle jsou tři drobné kapličky a několik
dochovaných usedlostí s autentickým vzhledem. Nejvýznamnějším místem je nádrž Ejpovice,
která vznikla zatopením povrchového železnorudného dolu, její rozloha činí 44 ha a hloubka až
43 m. Nádrž je využívána rekreačně. U nádrže se nachází tzv. Ejpovické útesy, což jsou
buližníkové skalky, jedná se o významnou paleontologickou lokalitu, tzv. Ejpovické tunely, které
vznikly proražením štol, kam byla svedena voda Klabavy v době těžby železa. V údolí se nachází
areál golfového hřiště. Na okraji prostoru nad železniční tratí se nachází zřícenina hradu Starý
Zámek, resp. prostor, kde kdysi hrad stával, který dnes je vyhlášen díky porostům za přírodní
památku. Okrajem prostoru prochází dálnice D5.
Stavba již dnes je dobře patrná na horizontu nad Ejpovicemi, prostoru však pohledově na jeho
malebnosti neubírá, neboť je díky údolí a vzrostlé zeleni dostatečně chráněný.
C.II.6.3 Identifikace významných znaků a hodnot krajinného rázu
Vymezené krajinné prostory
Přešticko
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Meandrující tok Úhlavy s břehovými porosty a loukami v údolní nivě – stavba prostor
přechází a svým charakterem potlačuje přírodní hodnotu v území
− Dolní Lažany - stavba narušuje typický charakter osady s rybníkem a fragmenty mezí
− Přestavlky - obraz sídla s dominantou kostela a zámku – stavba snižuje malebnost pohledů
na sídlo z jeho krajinného rámce s dominantou kostela a zámeckého areálu, který však je
značně zanedbaný a poničený zemědělskými stavbami a halovými objekty v okraji sídla
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−

Obrazy venkovský sídel s převahou objektů tradiční lidové architektury v původním
prostorovém uspořádání – stavba narušuje jejich krajinný rámec i obraz sídla v krajině
− Obraz města Přeštice s výraznou dominantou barokního kostela – souběh mnoha tras el.
vedení znehodnocuje řadu průhledů na významnou dominantu
− Potlačení zemědělského charakteru krajiny – technicistní výraz zaústění mnoha tras el.
vedení do rozvodny potlačuje původní zemědělský charakter krajiny i přírodní charakter
okolních zalesněných horizontů
Blovicko
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Výhledy do krajiny a nerušené horizonty – již dnes se stavba podílí na potlačení
nerušených průhledů na kopce Hájsko, Na Homolce, Knížská skála, horizont v okolí
Střížovic
− Obrazy venkovských sídel v krajině – stavba významně narušuje typické nerušené obrazy
venkovských sídel Osek, Háje, Vodokrty, Střížovice, Chválenice s dominantou kostela od
Střížovic, Chouzovy a Želčany
− Pohled k Vlčtejnu od Chválenic je stavbou významně ovlivněn, zeleň tento kontrast mírně
snižuje
Údolí Úslavy
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Řeka Úslava s břehovými porosty – vliv jen v prostoru Starého a Nového rybníka, kde
stavba přechází údolí, potlačení přírodní hodnoty
− Sídla venkovského typu jsou značně přestavěna a nevytváří malebný obraz sídla v krajině
– vliv stavby je zanedbatelný
− Nerušené horizonty – stavba se významně uplatňuje na západním horizontu údolí
− Kulturní dominanty v krajině (kostely a panská sídla) – stavba jejich uplatnění příliš
neovlivňuje vyjma pohledu na Radyni, kdy se stavba uplatňuje v celé scenérii
Ejpovicko - Chrást
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Údolí Klabavy s vodní nádrží Ejpovice – stavba se uplatní jen z průhledů na horizontu,
zejména z prostorů golfového areálu Plzeň
− Lesy Hradiště nad údolím – stavba se uplatňuje jen v průhledech do krajiny na horizontu
z protějšího břehu
− Lesy vytvářející hranice prostoru – významně snižují pohledové uplatnění technicistních
staveb v krajině
− Venkovská sídla trpí značnou přestavěností a jejich obraz v krajině potlačuje novodobá
výstavba bez kontextu – stavba mírně ovlivňuje obraz sídel Kyšice, Dýšina
− Nerušené horizonty – stavba se uplatňuje ve vymezujících horizontech
Plzeň
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Nerušené horizonty – stavba se uplatňuje ve vymezujícím horizontu východním směrem
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Vymezené problematické prostory
Údolí Úhlavy
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Přírodní charakter údolí utvářený meandrujícím tokem řeky Úhlavy s břehovými porosty a
loukami, místy podmáčenými – stavba ovlivňuje vnímání přírodní charakteristiky
− Vícov s dominantou gotického kostela s chrámovým okrskem na terase nad údolím –
stavba významně ovlivňuje charakter krajinné scény v okolí sídla a uzavírajícího horizontu
Na homolce
− Harmonický vztah prostoru celého údolí s řekou, která vytváří jeho osu procházející
krajinou a dává tak uspořádání základních prvků krajiny v podélné orientaci S – J – stavba
nerespektuje tento vztah, potlačuje jej
Starý Plzenec
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Prostor nového a starého rybníka – retenční nádrže s břehovými porosty a mokřadními
společenstvy, celkový přírodní charakter prostoru – stavba potlačuje charakter prostoru
− Prostor v okolí Sedlecké rokle – potlačení přírodního charakteru místa, přechod přes
prostor rokle Tymánovského potoka
− Přírodní osa krajiny daná řekou a jejím údolím – stavba nerespektuje tento vztah
− Nerušené horizonty – stavba se uplatňuje ve vymezujících horizontech
− Významný podíl historické charakteristiky ve starobylé krajině, kde je v několika vrstvách
přes sebe patrný historický vývoj území – stavba ovlivňuje krajinný nerušený rámec
historicky cenného místa v okolí hradiště s rotundou, pietní místo mohylového pohřebiště
Ejpovice
Významné znaky charakteristiky krajinného rázu daného prostoru:
− Údolí Klabavy s vodní nádrží Ejpovice s břehovými porosty a přírodě blízkými segmenty –
stavba charakter neovlivní
− Areál golfu Plzeň – stavba se uplatňuje v průhledech z území na horizontu
− Venkovská sídla a jejich obraz v krajině – stavba ovlivňuje obraz sídla Kyšice
− Zemědělská krajina – stavba mění charakter tradiční zemědělské krajiny spolu s dalšími
technicistními prvky a průmyslovými stavbami zejm. u Dýšiny
− Nerušené horizonty – stavba se uplatňuje ve vymezujícím horizontu západním směrem

C.II.7. Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky
C.II.7.1 Obyvatelstvo a hmotný majetek
Za hmotný majetek lze pokládat především pozemky, ať už ZPF, PUPFL nebo plochy jiného
charakteru, přes které trasa prochází. Podle energetického zákona bude k posuzovanému vedení
vyhrazeno ochranné pásmo s charakterem věcného břemene. Věcná břemena v oblasti
ochranného pásma jsou zřizována pouze na průměty fázových vodičů. Tato omezení budou
předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků a provozovatelem vedení. Využití
pozemků a činnosti v ochranném pásmu vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná
omezení. Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý (stožárová místa) i dočasný zábor
zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Objekty v blízkosti vedení a jejich lokalizace jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 29 Hmotný majetek v blízkosti vedení
Katastrální území
Přeštice
Přeštice
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Šťáhlavy
Sedlec u Starého Plzence
Sedlec u Starého Plzence
Dýšina

Typ stavby
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
rekreační chata
skladový objekt

Vzdálenost od osy vedení
cca 28 m
cca 44 m
cca 42 m
cca 40 m
cca 41 m
cca 39 m
cca 38 m
cca 36 m
cca 36 m
cca 42 m
cca 45 m
cca 46 m
cca 36 m
cca 36 m

Číslo parcely
st.1448
st. 1460
st.741
st. 1204
st. 495
st. 1024
st. 505
392/85
392/63
st. 503
st. 504
st. 171
233/71
2027

Č.p./č.e.
165
170
631
737
709
589
588
582
246
-

V koridoru vedení se nachází jeden objekt a to chátrající nevyužívaná rekreační chata, ke kolizi
záměru s obytnými stavbami nedochází.
C.II.7.2 Kulturní památky
Kulturní památky, jakožto vybraná skupina z památkového fondu České republiky, jsou podle
platných předpisů zvýšenou měrou chráněny – v oblasti památkové péče zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Nejvýznamnější kulturní památky pak vláda České
republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky.
Kulturní památky
Nemovité kulturní památky - patří k nim vedle státních hradů, zámků a dalších státních
památkových objektů zejména mnoho církevních a náboženských staveb, dále vysoké procento
městských budov, vesnické architektury a dalších staveb v krajině i mnoho dalších specifických
druhů staveb – technických, vojenských, apod. Významnou složkou nemovitých kulturních
památek jsou tzv. drobné stavby, zejména kapličky, Boží muka, ale také exteriérové sochy,
sousoší a jiná sochařská díla. Trasa záměru se nedotýká žádné kulturní památky.
Národní kulturní památky - kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního
bohatství národa, prohlašuje vláda České republiky nařízením za národní kulturní památky a
stanoví podmínky jejich ochrany. Trasa záměru se nedotýká žádné kulturní památky. Nejblíže
záměru se nalézá Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci (Starý Plzenec), Zámek Kozel
(Šťáhlavy) a Kostel Nanebevzetí panny Marie v Přešticích (Přeštice). Dále nelze vyloučit
přítomnost drobné sakrální architektury, resp. latentních archeologických nalezišť.
Trasa záměru se nedotýká žádných kulturních památek.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Záměr představuje liniovou stavbu, která se svým rozsahem dotýká území Plzeňského kraje a
příslušných oblastí, které jsou svým charakterem odlišné. Hlavní údaje o stavu životního prostředí
v dotčených územích jsou popsány v předchozích kapitolách.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je podstatná skutečnost, že v maximální míře trasa vedení
prochází méně osídlenými oblastmi.
Koridor podél řešené trasy se vyznačuje velmi rozdílnými krajinnými typy, určenými především
přírodní charakteristikou a mírou urbanizace. Na řadě úseků, které jsou podrobněji specifikovány
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v předchozím textu a přílohách Dokumentace, se trasa dotýká přírodovědecky hodnotných
stanovišť a lokalit. Podrobnější popis obsahují předchozí kapitoly.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a provozu
nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých a nepřímých
vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí. V daném případě přichází v úvahu zejména přímý vliv
elektromagnetického pole, ostatní v úvahu připadající nepřímé vlivy jsou vlivy hluku v důsledku
stavebních činností a dopravního provozu.
V rámci Dokumentace bylo zpracováno Vyhodnocení vlivu záměru a veřejné zdraví (viz příloha č.
7), ve kterém byl hodnocen záměr z hlediska vlivu fyzikálních faktorů (elektromagnetické pole,
hluk) na zdraví obyvatel. Výstupy z této studie jsou uvedeny v následujícím textu.
D.I.1.1 Elektromagnetická pole
Určení a charakterizace nebezpečnosti
Elektromagnetická pole jsou běžně přítomna v našem životním prostředí. Kromě přírodních zdrojů
zahrnují i pole generovaná uměle vytvořenými zdroji, jakými jsou např. výroba, přenos a využívání
energie, provoz elektrických přístrojů v domácnosti i strojů a zařízení ve výrobních areálech,
radiové a televizní vysílače. Elektromagnetické pole je charakterizováno na základě frekvence
nebo jeho odpovídající vlnové délky. Frekvence popisuje počet oscilací nebo cyklů za sekundu,
vlnová délka pak vzdálenost mezi jednou vlnou a další. Čím vyšší je frekvence, tím kratší je vlnová
délka a tím vyšší je i kvantum energie v daném poli.
Vysokonapěťová energetická vedení kolem sebe vytvářejí elektrická a magnetická pole.
Vzhledem k nízké frekvenci 50 Hz nesou kvanta těchto polí nízkou energii, která není dostatečná
pro rozbití chemické molekulární vazby. Taková pole jsou označována jako neionizující záření.
Při vysokých kmitočtech jsou elektrická a magnetická složka záření posuzovány jako
elektromagnetická vlna, u nízkých kmitočtů jsou obě složky uvažovány odděleně.
Elektrická pole jsou při vedení elektrického proudu konstantní. Vznikají v souvislosti s napětím čím vyšší je napětí, tím silnější je elektrické pole (nezávisle na protékajícím proudu). Magnetické
pole vznikají průtokem elektrického proudu v síti, jsou proměnná v závislosti na přenosu
elektrického proudu vodičem.
Intenzitu elektrického pole lze účinně snižovat stíněním. Působení elektrických polí je výrazně
redukováno terénem, vegetací i budovami. V případě magnetických polí není působení těchto
terénních vlivů a budov významné, vliv magnetických polí klesá se vzdáleností od zdroje (WHO,
2015).
Velikost elektrického pole je vyjadřována jeho intenzitou (E) v jednotkách kilovoltech na metr
(kV/m). Magnetické pole je nejčastěji charakterizováno magnetickou indukcí (B), jednotkou je tesla
(T). V reálném prostředí jsou podstatně nižší úrovně magnetické indukce, využívají se odvozené
jednotky – většinou nanotesla (nT), mikrotesla (µT).
Obecně elektrické i magnetické pole kolem vedení vysokého napětí dosahují maximálních hodnot
mezi stožáry - v místě největšího průhybu vodičů, směrem ke stožárům se vzrůstající výškou
klesá. Také ve směru kolmo k ose vedení dochází k poklesu se vzdáleností od zdroje.
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U neionizujícího záření byly obecně prokázány nepříznivé působení na zdraví exponovaných osob
v podobě tepelných i netepelných účinků. Jedná se především o popálení pokožky, přehřátí,
ohřívání tkání, poškození sítnice, rohovky nebo čočky oka. Mezi další (netepelné účinky) lze
zahrnout stimulaci nervové soustavy indukovaným elektrickým proudem, popř. narušení
srdečního rytmu, arytmie.
Vliv neionizujícího záření je závislý především na jeho frekvenci – čím je vyšší frekvence, tím větší
energie je přenesena a tím mohou být případné zdravotní účinky větší. Výše uvedené obecné
účinky neionizujícího záření jsou spojeny především s vysokofrekvenčním zářením.
Dále jsou v souvislosti s dlouhodobým působením zejména vysokofrekvenčního
elektromagnetického záření v některých zdrojích popisovány symptomy jako únava, slabost,
bolesti hlavy, bolesti očí, poruchy spánku a jiné obtíže, ale dosud nebyla zjištěna příčinná
souvislost mezi ohlašovanými potížemi a expozicí elektromagnetickému poli.
Vysokonapěťová energetická vedení jsou spojena s nízkofrekvenčními poli. Při působení
nízkofrekvenčních elektrických polí na lidské tělo se přemísťují elektrické náboje, vyvolaný proud
protéká do země. Nízkofrekvenční elektrická pole nepronikají hluboko do těla. Nízkofrekvenční
magnetická pole pronikají dovnitř těla a indukují v lidském těle cirkulující proudy, jejichž intenzita
závisí na intenzitě vnějšího magnetického pole.
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) ve své klasifikaci z roku 2002 zařazuje
nízkofrekvenční magnetická pole do skupiny 2B. Do této skupiny jsou zařazeny faktory
s omezenými důkazy o karcinogenním působení u lidí a nedostatečnými důkazy pro karcinogenitu
z provedených pokusů na zvířatech.
Také Světová zdravotnická organizace (WHO) se zabývala zkoumáním možných dlouhodobých
vlivů na zdraví a revizí studií, ve kterých byl prezentován zvýšený výskyt rakoviny, resp. leukémie
u dětí bydlících blízko vedení vysokého napětí.
Spolehlivost výsledků epidemiologických studií, na základě kterých provedla IARC klasifikaci, je
oslabena prokázanými problémy v oblasti metodiky studií.
Pokusy na zvířatech karcinogenní vliv nízkofrekvenčního magnetického pole nezjistily ani při
řádově vyšších polích, než jaké se vyskytují u vedení vysokého napětí. Nebyl také nalezen
mechanismus, kterým by nízkofrekvenční magnetické pole mohlo způsobit nebo podpořit vznik
těchto onemocnění (WHO, 2007a,b, 2015; ICNIRP, 2010).
Vztah mezi dávkou a účinkem vlivu elektromagnetického pole zatím není vyjádřen.
Doporučené úrovně, hygienické limity
Pro vyhodnocení expozic elektromagnetickým polím doporučuje referenční úrovně Mezinárodní
komise pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP (International Commission on NonIonizing Radiation Protection), která spolupracuje i s WHO.
ICNIRP v roce 1998 pro ochranu veřejného zdraví doporučila v případě elektromagnetických polí
frekvence 50 Hz u intenzity elektrického pole úroveň 5000 V/m a u magnetické indukce úroveň
100 µT.
V roce 2010 ICNIRP (2010a, b) vydala směrnici týkající se expozice časově proměnným
elektrickým a magnetickým polím s frekvencí v rozsahu 1 Hz až 100 kHz. Mezní hodnoty jsou
založeny na aktuálních vědeckých poznatcích. Mezi dobře dokumentované nepříznivé účinky lze
zahrnout vnímání elektrického náboje na povrchu těla, přímou stimulaci nervových a svalových
tkání a indukci vjemů na sítnici oka (vnímání slabého blikajícího světla na okraji zorného pole
stimulací). Práh pro indukci vjemů v sítnici byl odhadnut v úrovni mezi 50 a 100 mV/m při frekvenci
20 Hz.
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Při stanovení doporučených hodnot se vycházelo z indukovaných vnitřních elektrických polí.
Tabulka č. 30 Základní omezení pro expozici časově proměnným elekt. a magnet. polím
Charakteristika expozice
Profesionální expozice
CNS tkáně - hlava
Tkáně hlavy a těla
Expozice - obyvatelstvo
CNS tkáně - hlava
Tkáně hlavy a těla

Rozsah frekvence

Vnitřní elektrické pole
(V/m)

25 Hz – 400 Hz
1 Hz – 3 kHz

2 x 10-3 ƒ
0,8

25 Hz – 1000 Hz
1 Hz – 3 kHz

4 x 10-4 ƒ
0,4

Poznámka: ƒ je frekvence [Hz]

Při frekvenci 50 Hz je pro expozici široké veřejnosti doporučena referenční úroveň v úrovni
5 kV/m pro elektrické pole a 200 µT pro magnetické pole.
Pro vyhodnocení expozic byly dále využity hygienické limity v rámci platných legislativních
předpisů ČR.
Při posuzování vlivů neionizujícího záření se vychází z Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění. V tomto nařízení jsou definovány nejvyšší
přípustné hodnoty pro tzv. modifikovanou proudovou hustotu v lidském těle Jmod (mA/m2). Jedná
se mezní hodnoty expozice, které vycházejí z prokázaných účinků na zdraví a z údajů o jejich
biologickém působení.
Indukovaná proudová hustota závisí i na charakteristice potenciálně exponované části těla a pro
hlavu, krk a hruď je modifikována pomocí příslušného koeficientu. Nejvyšší přípustné hodnoty pro
modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým
a/nebo magnetickým polem s frekvencí ƒ v intervalu od 0 Hz do 10 MHz jsou stanoveny
v následující tabulce:
Tabulka č. 31 Nejvyšší přípustné hodnoty - modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod
Nejvyšší přípustné hodnoty
Modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod*
Zaměstnanci
Jmod

[A.m-2]

√2 . 0.01a)

Ostatní osoby
frekvence ƒ [Hz]

Jmod [A.m-2]

0-107

pětkrát nižší než nejvyšší přípustná hodnota pro
zaměstnance

a) Maximum absolutní hodnoty modifikované proudové hustoty v centrálním nervovém systému nesmí
v žádném časovém okamžiku překročit nejvyšší přípustnou hodnotu; v ostatních částech trupu nesmí modifikovaná
proudová hustota překročit pětinásobek nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v tabulce, pokud je frekvence vyšší než 1
Hz.
* Modifikovaná proudová hustota Jmod je definována jako proudová hustota, tj. proud tekoucí kolmo
k rovinné ploše s obsahem 100 mm2 dělený obsahem této plochy, která je modifikována filtrem
s frekvenční charakteristikou:
, kde α = 2000 π s-1, β = 7 s-1 a j je imaginární jednotka, tedy j = √-1.

Pro posuzovaný záměr s frekvencí 50 Hz vyplývají následující nejvyšší přípustné hodnoty pro
modifikovanou proudovou hustotu:
- pro zaměstnance: 14,14 mA.m-2,
- pro ostatní osoby: 2,828 mA.m-2.
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Hodnoty proudové hustoty v centrálním nervovém systému nesmí být v žádném časovém
okamžiku překročeny. Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty
indukované v těle se zjišťuje výpočtem nebo měřením.
Dále jsou stanoveny referenční hodnoty pro přímo měřitelné parametry. Dodržení referenčních
hodnot zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty. Při překročení referenčních
hodnot musí být proveden výpočet nebo měření dodržení nejvyšších přípustných hodnot
modifikované proudové hustoty indukované v těle. Referenční úrovně mohou být překročeny,
jestliže se prokázalo, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové
hustoty.
Pro případ elektromagnetického pole vyvolaného působením vedení o napěťové hladině 400 kV
je uvažována frekvence 50 Hz, pro nepřetržitou expozici ostatních osob jsou stanoveny
následující referenční hodnoty:
- referenční úroveň intenzity elektrického pole: Eref = 5 kV/m,
- referenční úroveň magnetické indukce: Bref = 100 µT.
Pásma vlivu elektromagnetického pole a ochranná pásma u nadzemních vedení
V platné technické normě ČSN 33 2040 „Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz
v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy jsou stanovena pásma vlivu elektrického
a magnetického pole.
Pásmo vlivu elektrického pole od zařízení elektrizační soustavy jako prostor v okolí zařízení, kde
intenzita elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí je vyšší než 1 kV/m. Obdobně norma definuje
pásmo vlivu magnetického pole od zařízení elektrizační soustavy jako prostor v okolí zařízení, kde
magnetická indukce je vyšší než 0,1 mT.
V pásmech vlivu elektroenergetických zařízení veřejně přístupných nesmí intenzita elektrického
pole ve výši 1,8 m nad zemí překročit hodnotu 10 kV/m. V pásmu vlivu elektroenergetických
zařízení v prostorách přístupných osobám nesmí magnetická indukce převýšit hodnotu 0,5 mT.
Podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, je definováno
bezpečnostní ochranné pásmo jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního
vodiče vedení na obě jeho strany 20 m (pro elektrizační soustavy se zvlášť vysokým napětím nad
200 kV do 400 kV včetně).
Výstavba
Vlastní výstavba zdvojení stávajícího vedení nemá vliv na veřejné zdraví z hlediska
elektromagnetického pole.
Provoz
Hodnocení expozice, odhad možných vlivů na zdraví
Obytné objekty jsou umístěny mimo stanovené ochranné pásmo. Výjimkou je pouze jeden objekt
v současné době nevyužívané chaty v katastrálním území Přeštice (č.p. st. 1448). Ten se nachází
ve vzdálenosti cca 28 m od osy vedení.
Pro tento objekt bylo vypracováno posouzení vlivů neionizujícího záření (viz příloha č. 6), ve
kterém byla s ohledem na nejvyšší přípustnou hodnotu modifikované proudové hustoty Jmod
stanovena minimální výška fázových vodičů nad zemí.
Hodnoty modifikované proudové hustoty Jmod byly vypočítány pro osobu stojící na nejvyšším místě
objektu v bodě, který je nejblíže ose vedení. Poloha osoby byla upravena tak, aby se zkoumaný
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bod nacházel v bodě maxima křivky Jmod. Výška postavy byla uvažována 2 m pro hlavu, 1,8 m pro
krk a 1,6 m pro hruď. Z výpočtů vyplynulo, že nejvyšší proudová hustota se indukuje v krku, proto
ve výsledcích výpočtů je uveden tento případ. Výstupy jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka č. 32 Stanovení minimální výšky fázových vodičů nad zemí s ohledem na Jmod

Objekt

Rozpětí

Vzdálenost posuzovaného
bodu objektu od osy
vedení [m]

Výška
objektu
[m]

Jmod
[mA.m-2]

Minimální výška
fázových vodičů
[m]

Chata č.p. st. 1448
(k.ú. Přeštice)

5-6

28

7

1,59

11,7

Poznámka: u stanovené minimální výška fázových vodičů” jsou uvedeny hodnoty nejmenší výšky spodních fázových
vodičů v místě, kde osa vedení prochází nejblíže popsanému objektu v ochranném pásmu vedení.

Bylo ověřeno, že při minimální výšce spodních fázových vodičů 11,7 m nad zemí v místech
průchodu vedení kolem chaty na č.p. st. 1448, v k.ú. Přeštice, bude zaručeno, že pro osoby, které
se nacházejí v objektu v blízkosti energetického vedení, budou dodrženy nejvyšší přípustné
hodnoty modifikované indukované proudové hustoty Jmod v souladu s Nařízením vlády č. 1/2008
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V rámci posouzení vlivu neionizujícího záření (viz příloha č. 6) bylo provedeno stanovení
minimální přípustné výšky fázových vodičů pro nadzemní dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj a pro
dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj v souběhu s dvojitým vedením 400 kV tvaru Dunaj s ohledem
na nejvyšší přípustnou hodnotu modifikované proudové hustoty Jmod.
Pro realizaci dvojitého vedení 400 kV tvaru Dunaj a v souběhu s dvojitým vedením 400 kV tvaru
Dunaj byla stanovena minimální výška spodních fázových vodičů v celé trase na 11,9 m, čímž
bude zajištěno, že v blízkosti uvažovaného vedení V431/831 Přeštice – Chrást nebude
překročena nejvyšší přípustná hodnota modifikované indukované proudové hustoty Jmod a bude
tak zajištěna ochrana veřejného zdraví v souladu s požadavky platných legislativních předpisů (tj.
v souladu s Nařízením vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením,
v platném znění).
Lze očekávat, že při umístění spodních fázových vodičů nad teréném v minimální výšce 11,7 m
v případě použití stožárů tvaru Dunaj i v průchodu kolem kolizního objektu, resp. 11,9 m v případě
souběhu s dvojitým vedením 400 kV tvaru Dunaj, bude zaručeno, že osoby, které se nacházejí
v blízkosti vedení V431/831, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje
elektromagnetického pole.
D.I.1.2 Hluk
Identifikace a charakterizace nebezpečnosti
Nepříznivými účinky hluku na lidské zdraví se rozumí morfologické nebo funkční změny
organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí.
Negativní účinky hluku mohou být:
• Specifické (zprostředkované přímo sluchovým smyslovým orgánem), které se může
projevovat při ekvivalentní hladině akustického tlaku A nad 85 až 90 dB.
Dlouhodobé působení zvuků s vysokými hladinami poškozuje buňky na povrchu bazilární
membrány a postupně snižuje citlivost sluchového orgánu. Poškození malého počtu
sluchových buněk je zpočátku nerozeznatelné, avšak při růstu počtu poškozených buněk se
stále výrazněji projevuje ztráta části informace. Poškození sluchu je provázeno splýváním
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mluvené řeči, neschopností rozlišit řeč a hluk pozadí a zkreslením vjemu hudby. Účinek hluku
stoupá s intenzitou, náhlostí a délkou vlny.
•

Systémové (zprostředkované speciálními strukturami nervového systému) - ovlivnění funkcí
různých systémů organismu.

Nadměrný hluk provokuje v lidském organismu řadu reakcí. Hluk má vliv na psychiku; může
vyvolávat únavu, deprese, stres, pocity rozmrzelosti a nervozity, agresivitu, neochotu. Nadměrná
hluková expozice pracujících snižuje pozornost a produktivitu a kvalitu práce; významně je také
ohrožena bezpečnost práce. Důsledkem zvýšené hladiny hluku může docházet také ke zhoršení
komunikace řeči a tím ke změnám v oblasti chování a vztahů. Významným nepříznivým účinkem
hluku je také rušení spánku.
Zdravotní účinky hluku
Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je považováno poškození sluchového
aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, nepříznivé osvojování řeči a čtení u dětí, rušení spánku,
obtěžování hlukem a zhoršená komunikace řečí.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
vliv na funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, nebo snížená porodní
váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině akustického tlaku A v době
těhotenství, nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení
zdravotních účinků hluku.
U obtěžování hlukem se uplatňuje jak emoční složka vnímání, tak složka poznávací při rušení
hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu negativních emočních stavů (pocity
rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání).
U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku hluku,
jako významně osobnostně fixovaná vlastnost. V normální populaci je 10 - 20 % vysoce
senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u zbylých 60 - 80 % populace víceméně
platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové zátěže.
Při působení hluku se kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi uplatňuje řada dalších
neakustických - sociálních, psychologických nebo ekonomických faktorů, což vede k různým
výsledkům studií.
Dle doporučení WHO (1999b) je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku nad 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq nad 50 dB.
Nejvyšší přípustné hladiny hluku platné v České republice jsou uvedeny v nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hodnocení expozice a odhad možných vlivů na zdraví
Podkladem k hodnocení expozice byly výpočty akustické studie (viz příloha č. 5). V této studii byl
posouzen vliv při realizaci záměru (při stavebních činnostech) a při běžném provozu zdvojeného
vedení V431/831 Přeštice – Chrást.
Trasa vedení zvlášť vysokého napětí V431 je navržena téměř v celém svém koridoru zcela mimo
obydlenou oblast. Potenciálně hlukem vedení mohou být dotčeny tři lokality – Přeštice, Šťáhlavy
a Sedlec u Starého Plzence. Na trase vedení V431 byly dále vytipovány další dvě lokality
potenciálně zasažené hlukem – Olešná a Tymákov. Ve většině vytipovaných lokalit jsou objekty
umístěné nejblíže vedení uvedeny na katastru nemovitostí jako objekty k rekreaci, pouze ve
čtyřech případech se jedná o objekty k trvalému bydlení.
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Měření stávající situace
V lokalitě Přeštice proběhlo měření v referenčních vzdálenostech od vedení také v těsné blízkosti
stožáru a mezi dvěma stožáry pod vodiči vedení. Pod stožárem č. 6 byla naměřena LAeq,T = 35,4
dB, pod vodiči vedení LAeq,T = 28,3 dB. Dále byly naměřeny následující hladiny hluku v závislosti
na vzdálenosti od vedení: LAeq,T = 28,2 dB (ve vzdálenosti 10 m od vedení), LAeq,T = 27,5 dB (ve
vzdálenosti 20 m od vedení).
Z výsledků měření ve vybraných lokalitách na trase stávajícího vedení V431 vyplynulo, že vliv
hluku z provozu vedení na chráněné venkovní prostory je nízký. Na většině měřených míst není
sršení ani korona sluchem rozeznatelná nebo je pouze slabě slyšitelná, a to i v situaci, kdy se
měřicí místo nacházelo v relativní blízkosti vedení. Na většině míst byl naopak zcela dominantní
hluk pozadí a provoz vedení nebylo možno sluchem rozeznat. Všechny hodnoty naměřené
dokonce v denní i noční době na posuzovaných místech, i jejich energetické průměry byly nižší
než 40 dB. Na žádném místě měření nebyla ve spektru hluku prokázána přítomnost tónových
složek způsobená provozem vedení V431.
Výstavba
Celá realizace výstavby vedení byla rozdělena do několika fází demolice a výstavby. Demolice
zahrnuje: demontáž stávajících vodičů, demontáž ocelových konstrukcí a demontáž stávajících
základů. Výstavba je uvažována v následujících fázích: výkopy základů, betonáž základových
patek, montáž a stavba stožárů (štokováním), tažení vodičů a terénní úpravy.
Výstavbové práce budou probíhat v denní době od 7:00 do 21:00 hodin. Snahou investora je, aby
všechna zařízení a stroje byly maximálně využity a práce tak byly, co nejvíce urychleny. Z toho
vyplývá, že většina strojů bude v provozu prakticky nepřetržitě po celou plánovanou dobu.
V programu HLUK+ byl vytvořen akustický model jednotlivých etap demolice a výstavby vedení.
Výpočtem součinnosti strojů při jednotlivých fázích demolice a výstavby byly stanoveny tzv.
„bezpečné vzdálenosti“, tedy vzdálenosti, od kterých jsou již chráněná místa spolehlivě mimo
dosah povolené hygienického limitu pro výstavbu (tj. LAeq,T = 65 dB):
- demontáž stávajících vodičů: (synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 metrů LAeq.14h = 66,1 dB); bezpečná vzdálenost = 12 m,
- demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů (LAeq.14h = 72,3 dB) bezpečná
vzdálenost = 28 m,
- demontáž stávajících základů (LAeq.14h = 74,6 dB); bezpečná vzdálenost = 34 m,
- výkopy základů: (LAeq.14h = 73,6 dB), bezpečná vzdálenost = 31 m,
- betonáž základových patek (pouze 2 h denně; LAeq.14h = 62,8 dB), bezpečná vzdálenost =
9 m,
- montáž a stavba stožárů – štokováním: (LAeq.14h = 68,7 dB), bezpečná vzdálenost
= 16 m,
- tažení vodičů (LAeq.14h = 68,5 dB), bezpečná vzdálenost = 16 m,
- terénní úpravy (LAeq.14h = 71,2 dB), bezpečná vzdálenost = 22 m.
Dále jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku z demolice a výstavby v posuzovaných sedmi
lokalitách, kde se trasa nového i stávajícího vedení přibližuje k obytným objektům. Hluk při
demolici stávajícího vedení a při výstavbě nového vedení je z největší části lokalizován do prostor
míst stožárů.
Nejhlučnější operace jsou prováděny při fázi demontáže základů stávajících stožárů a při
výkopových pracích při výstavbě nových stožárů. V každé lokalitě tak byla provedena modelace
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nejhlučnější fáze demolice a modelace nejhlučnější fáze výstavby. Dále pro každou lokalitu je pro
doplnění uvedena také hluková mapa etapy.
Tabulka č. 33 Vypočtené hodnoty LAeq,T vyvolané výstavbou záměru – denní doba
Výška
(m)

Lokalita – výpočtový bod
VB1 - č.e. 165
VB2 - č.e. 170
VB1 – č.p. 38
VB1 - č.e. 582
VB2 - č.e. 587
VB3 - č.e. 709
VB1 – č.p. 246
VB1 – č.p. 151
na p.č. 233/71
VB1 – č.p. 97

Přeštice
Nezvěstice
Šťáhlavy
Sedlec u Starého Plzence „V rybníku“
Sedlec u Starého Plzence „Na vršku“
Sedlec u Starého Plzence „V sutici“
Tymákov „U stradiště“

1,5
1,5
3,0
1,5
1,5
1,5
3,0
3,0
1,5
3,0

demontáž
stávajících
základů
LAeq,T (dB)
52,1
54,6
54,6
52,4
56,2
63,1
48,5
51,8
49,2
53,4

výkopy základů
LAeq,T (dB)
46,7
49,2
46,8
45,0
48,0
55,8
41,0
44,8
41,7
46,3

Prahové hodnoty účinků hluku
Na základě směrnic WHO je v tabulce č. 34 a 35 uvedena orientační závislost výskytu
nepříznivých účinků na zdraví a pohodu obyvatel (vybarvené plochy) vyvolaná různou intenzitou
hlukové zátěže v denní a noční době. S ohledem na individuální rozdíly ve vnímavosti vůči
nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivějších podskupin
populace a jednotlivců i při hladinách hluku významně nižších, než jsou úrovně expozice
hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou populaci.
Tabulka č. 34 Prahové hodnoty účinků pro denní dobu
Nepříznivý účinek

< 50 dB

50-55

Hluková expozice v dB
55-60
60-65

65-70

> 70

Sluchové postižení*
Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq,24h)

Tabulka č. 35 Prahové hodnoty účinků pro noční dobu
Nepříznivé účinky
< 40

40-42

Hluková expozice v dB
42-45 45-50 50-55 55-60

60-65

> 65

Psychické poruchy*
Hypertenze*
Infarkt myokardu*
Vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ a léků na spaní
* nedostatečně prokázané účinky

V akustické studii byly pro případ jednoduchého vedení V431 v jednotlivých lokalitách vypočteny
hladiny hluku v rozsahu 19,1 – 29,9 dB, po zprovoznění zdvojeného vedení V431 pak LAeq,T
v rozsahu 22,1 – 32,9 dB.
Z údajů v tabulkách č. 34 a 35 je možné provést odhad výskytu nepříznivých účinků spojených
s očekávanou hlukovou zátěží po realizaci záměru. Vypočtené úrovně hluku z provozu
posuzovaného záměru jsou poměrně nízké, nedosahují prahových hodnot, které jsou spojeny
s nepříznivým ovlivňováním zdraví a pohody obyvatel v denní i noční době.
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Mimo trvalého působení výše uvedených úrovní hluku pro provoz vedení bude při samotné
realizaci záměru vznikat i hluková zátěž ze stavební činnosti. Tato hluková expozice bude
s postupem výstavby nabývat proměnných hodnot v závislosti na typu aktuálně prováděné
činnosti a nasazení stavebních mechanismů. Při výstavbě záměru budou zdroje hluku v provozu
pouze v denní době (od 7:00 do 21:00 hodin).
Při demontáži základů stávajících stožárů byly v jednotlivých lokalitách zjištěny hladiny hluku
v rozsahu 48,5 – 56,2 dB a v jednom místě chatové kolonie lokality Šťáhlavy (VB3 – č.e. 709)
LAeq,T v úrovni 63,1 dB. Ve fázi výkopových prací při výstavbě nových stožárů byly v akustické
studii vypočteny hladiny hluku do 50 dB (resp. 41 – 49,2 dB) a v bodě č. VB3 v lokalitě Šťáhlavy
LAeq,T v úrovni 55,8 dB.
Z hlediska odhadu výskytu nepříznivých účinků u exponované části obyvatelstva spojených
s očekávanými hladinami hluku je možné obecně u hlukové zátěže v úrovni nad 50 dB
předpokládat obtěžování, nad 55 dB se může projevit zhoršená komunikaci řečí. Nejvyšší riziko
výskytu těchto negativních emočních stavů je možné předpokládat v době demontáže základů
stávajících stožárů. Tato fáze demolice bude časově omezena na nejvýše několik dnů.
(Při hodnotách nad 60 dB se předpokládá také zvýšené riziko negativních účinků na
kardiovaskulární systém. Toto riziko se týká pouze dlouhodobé expozice a bylo dokumentováno
u leteckého a dopravního hluku, což není případ výstavby záměru.)
Provoz
Vstupní parametry pro hlukové výpočty vycházejí z výsledků měření za extrémních klimatických
podmínek. Byly využity nejméně příznivé výsledky měření hluku, kdy bylo možné jednoznačně
určit hlukové emise daného zdroje – sršení na stožárech a koróna na vedení. Toto měření bylo
provedeno ve vybraných odlehlých lokalitách, kde byl minimalizován vliv hluku pozadí. Zdvojení
vedení se ve výpočtech modelováno jako zdvojnásobení akustického výkonu zdroje (sršení na
stožáru, koróny) odpovídající nejhorší zjištěné hlukové situaci na jednoduchém vedení.
Výpočty byly provedeny pomocí programu HLUK+, verze 10.94c profi.
Hodnocena byla nejhorší možná situace – sršení na stožárech a zároveň koróna na vedení. Pro
jednoduché vedení se uvažovalo pod stožárem LAeq,T = 34,0 dB, pro dvojité vedení LAeq,T = 37,0
dB. Koróna na vedení pod jednoduchým vedením byla uvažována v úrovni LAeq,T = 31,1 dB a pro
dvojité vedení LAeq,T = 34,1 dB.
Sršení na stožárech vedení bylo modelováno jako bodový zdroj umístěný ve výšce 28 m nad
terénem. Koróna na vedení byla uvažována jako liniový zdroj umístěný do minimální výšky pro
dané vedení (ve výšce 12 m nad terénem).
Výsledky výpočtů jsou shrnuty v následující tabulce.
Tabulka č. 36 Vypočtené hodnoty LAeq,T - provoz jednoduchého vedení V431 a záměru
Výška
(m)

Lokalita – výpočtový bod

Přeštice
Nezvěstice
Šťáhlavy
Sedlec u Starého Plzence „V rybníku“
Sedlec u Starého Plzence „Na vršku“
Sedlec u Starého Plzence „V sutici“
Tymákov „U stradiště“

VB1 - č.e. 165
VB2 - č.e. 170
VB1 – č.p. 38
VB1 - č.e. 582
VB2 - č.e. 587
VB3 - č.e. 709
VB1 – č.p. 246
VB1 – č.p. 151
na p.č. 233/71
VB1 – č.p. 97

1,5
1,5
3,0
1,5
1,5
1,5
3,0
3,0
1,5
3,0
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jednoduché
vedení V431
LAeq,T (dB)
22,8
24,0
23,0
22,4
24,1
29,9
19,1
21,9
21,4
23,1

zdvojené
vedení
V431/831
LAeq,T (dB)
25,8
27,0
26,0
25,4
27,1
32,9
22,1
24,9
24,4
26,1
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V hlukovém modelu je hodnocen skutečný hluk vedení dopadající na fasády objektů.
Za předpokladu, že by byl posuzován hluk i se započteným odrazem, je třeba k hodnotám,
vypočteným u fasády domu připočítat +2 dB. Ani za těchto podmínek však i v nejvíce
exponovaném výpočtovém bodě VB3 v lokalitě Šťáhlavy č.e. 709 nebude překročen hygienický
limit: nejvyšší vypočtená hodnota (32,9 dB) byla u rekreačního objektu po zdvojení vedení a
po započtení korekce +2 dB na odraz od fasády se navýší na 34,9 dB.
Nová trasa vedení
Pro přestavbu zdvojeného vedení V431 je v maximální možné míře využito koridoru stávajícího
vedení V431. Oproti stávající trase bude vedení v úseku mezi lomovými body R5 - R6 přeloženo
severně o cca 50 m. V lomovém bodě R6 se vedení vrací do původní trasy a pokračuje v ní dále
až k zaústění do TR Chrást. Nové bude i zaústění od TR Přeštice po lomový bod R1 a zaústění
do TR Chrást od lomového bodu R17.
V těsné blízkosti nového úseku trasy vedení se nevyskytují žádné obytné stavby. Jedinou
lokalitou, kde se nová trasa vedení přibližuje obytným objektům je jižní okraj katastrálního území
Chouzovy (část obce Chválenice). Nejbližším obytným objektem vzhledem ke staré i nové trase
vedení je rodinný dům čp. 1, situovaný ve vzdálenosti cca 170 m od osy stávající trasy vedení.
Za předpokladu posunu celého koridoru nového vedení o 50 m směrem na sever (tedy směrem k
obytnému domu) dojde ke zmenšení vzdálenosti nové trasy vedení a domu na cca 120 m. Jak
vyplývá z výsledků měření hluku, hluk vedení není již na vzdálenost cca 50 m od vedení sluchem
rozeznatelný a je zcela skryt v hluku pozadí.
Vztahy expozice a účinku – charakterizace rizika hluku
Pro kvantitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku se využívají vztahy expozice a účinku
odvozené na základě řady provedených epidemiologických studií. Nejčastěji je hodnoceno
obtěžování a subjektivní rušení spánku hlukem, kardiovaskulární účinky - hypertense, infarkt
myokardu. Umožňují predikovat procento (počet) rušených či jinak ovlivněných osob v závislosti
na intenzitě hlukové expozice u běžné, průměrně citlivé populace a to zvlášť pro jednotlivé typy
dopravy - silniční, leteckou, železniční.
Pro hluk z průmyslových stacionárních zdrojů je stanovení vztahů expozice a účinku obtížnější,
což je dáno jak heterogenitou těchto zdrojů, tak i menším dosahem jejich účinku a nižším počtem
provedených studií. Pro hluk ze stacionárních zdrojů byly publikovány modely obtěžování
zpracované obdobným způsobem, jako pro hluk z dopravy. Byly odvozeny pro hluk z posunu na
železnici (nádraží), pro hluk ze sezónních provozů a pro hluk z výrobních zařízení s celoročním
provozem na základě hlukové expozice vyjádřené v Ldvn. Vzhledem k omezenému počtu
výchozích studií, autoři doporučují ověření a potvrzení dalšími studiemi (SZÚ, 2007).
S ohledem na charakter záměru a na vypočítané úrovně hladin hluku, které při provozu
zdvojeného vedení nedosahují prahových hodnot pro obtěžování a rušení spánku hlukem ani
pro jiné zdravotní účinky, nebyla v tomto případě provedena kvantitativní charakterizace rizika.
Při výstavbě byly zjištěny hladiny hluku vyšší než po zprovoznění záměru, ale jedná se pouze
o časově omezené působení.
Nejistoty
Každé hodnocení zdravotních rizik je do určité míry zatíženo nejistotami, které vyplývají
z použitých dat a postupů. Tyto nejistoty je třeba mít na vědomí při dalším používání výsledků
hodnocení.
V případě možného vlivu elektromagnetických polí na zdraví lidí bylo hodnocení založeno na
porovnání stanovených expozic se standardy publikovanými mezinárodními institucemi, resp. s
limitními hodnotami platnými v rámci legislativních předpisů České republiky. Tyto limitní hodnoty
dle doporučení SZÚ zajišťují potřebný stupeň ochrany veřejného zdraví.
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Nejistoty hodnocení jsou především v oblasti dalších diskutovaných nepříznivých zdravotních vlivů
karcinogenní působení, vyšší výskyt leukémií. Zde se ani při dlouhodobém sledováni a výzkumu
nepodařilo jednoznačně prokázat příčinný vztah mezi expozicí elektromagnetickým polím a výše
popisovanými účinky.
Hygienické limity stanovené pro expozici nízkofrekvenčnímu elektromagnetickému poli jsou
založeny na omezení modifikované hustoty proudu v exponované části těla, potenciální
karcinogenní působení nebylo při konstrukci těchto limitů zohledněno.
Expozice byla hodnocena konzervativním přístupem, není uvažována tlumící schopnost objektů
přítomných v prostředí.
Hodnocení z hlediska vlivu hlukové zátěže vychází z modelových výpočtů hlukové studie, tj.
z vypočítaných hladin akustického tlaku vyvolaných provozem záměru. Hodnocení bylo
provedeno pro vybrané referenční lokality s předpokládanou nejvyšší hlukovou zátěží.
V hlukovém modelu je hodnocen pouze skutečný hluk vedení dopadající na fasády objektů. Za
předpokladu, že by byl posuzován hluk i se započteným odrazem, je třeba k hodnotám,
vypočteným u fasády domu přičíst +2 dB.
Terén byl ve všech případech modelován jako odrazivý a na žádném místě nebyla modelována
zeleň – výpočty jsou tímto mírně posunuty na stranu bezpečnosti.
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik vycházejí z použitých dat, tj. nejistot a omezení daných
výpočetním programem HLUK+, nejistot experimentálně získaných (naměřených a odhadnutých)
hodnot, nejistot při odvozování a následné aplikaci vztahů a závislostí atd.
Nejistota výpočtu hluku byla zpracovatelem stanovena v intervalu (-4 až 0) dB.
Použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za absolutně platné
vzhledem k rozdílnému stupni vnímavosti a citlivosti jedinců a vlivem konkrétních místních
podmínek.
Nejsou známy bližší informace o exponované populaci (např. citlivé skupiny populace, doba
trávená v obytné zóně a jiné aktivity v zájmovém území, dispoziční řešení domů a bytů), nicméně
tyto skutečnosti neovlivňují závěry hodnocení.
Zdravotní rizika hluku v etapě výstavby i při provozu záměru nejsou významná a realizaci záměru
lze považovat za akceptovatelnou.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
Uplatnění vlivů hodnoceného záměru na ovzduší lze očekávat pouze v období jeho realizace a to
emisemi škodlivin do ovzduší při pohybu dopravních prostředků a stavebních strojů. Vzhledem k
prostorovému a časovému rozprostření výstavby lze očekávat, že tyto vlivy budou omezeny na
bezprostřední okolí staveniště a příjezdových komunikací. Doba trvání těchto vlivů v jednotlivých
lokalitách se bude pohybovat v řádu dnů, maximálně týdnů. Pro snížení prašnosti na příjezdových
komunikacích a v prostoru stavenišť, pokud by dopad mohl zasáhnout obydlené objekty, bude
třeba v případných déle trvajících obdobích beze srážek zajistit skrápění dotčených ploch bez
vegetačního pokryvu a zamezit tak nepřípustnému víření prachu.
Realizace záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech způsobit ovlivnění klimatu. Vlivy na
ovzduší budou časově i prostorově omezeny.
Provoz
Provoz nového dvojitého vedení nemá žádný vliv na ovzduší a klima.
Výstavba ani provoz vedení neovlivní kvalitu ovzduší ani klima v daném území.
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D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
D.I.3.1 Vliv na hlukovou situaci
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno měření stávající hlukové situace a modelace
provozu nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV (viz příloha č. 5 Akustická studie).
Hlavní výstupy z provedené studie jsou níže uvedeny.
Výstavba
V jednotlivých lokalitách byl proveden výpočet pro nejméně příznivé zatížení hlukem ze stavební
činnosti jak pro etapu demontáže stávajícího vedení, tak pro etapu výstavby dvojitého vedení
s označením V431/831. Hodnocení jednotlivých lokalit je uvedeno v příloze č. 5, následující
tabulka shrnuje vypočtené hodnoty ve všech posuzovaných lokalitách.
Tabulka č. 37 Vypočtené hodnoty LAeq,14h ze stavební činnosti
Lokalita
Přeštice
Nezvěstice (Olešná)
Šťáhlavy
Sedlec u Starého Plzence "V rybníku"
Sedlec u Starého Plzence "Na vršku"
Sedlec u Starého Plzence "V sutici"
Tymákov "U stradiště"

Laeq,14h(DB)
Demolice
Výstavba
1
2
3
1
2
3
52.1 54.6
46.7 49.2
54.6
46.8
52.4 56.2 63.1 45
48 55.8
48.5
41
51.8
44.8
49.2
41.7
53.4
46.3
-

hygienický limit
Laeq,14h = 65 dB
splněn
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Na základě modelových výpočtů, lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách bude
u ChVPS spolehlivě splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk ze stavební činnosti vyvolané
demolicí resp. výstavbou záměru zdvojeného vedení V431/831. Žádná protihluková opatření není
nutno provádět a stavební činnost lze provádět bez technických i organizačních omezení.
Provoz
V jednotlivých lokalitách byla provedena modelace hlukové situace pro zatížení hlukem z provozu
vedení. Hodnocení jednotlivých lokalit je uvedeno v příloze č. 5, následující tabulka shrnuje
vypočtené hodnoty akustického tlaku vyvolané provozem nového dvojitého vedení ve všech
posuzovaných lokalitách.
Tabulka č. 38 Vypočtené hodnoty LAeq,T vyvolané provozem záměru
Laeq,T(DB)

Lokalita
Přeštice
Nezvěstice (Olešná)
Šťáhlavy
Sedlec u Starého Plzence "V rybníku"
Sedlec u Starého Plzence "Na vršku"
Sedlec u Starého Plzence "V sutici"
Tymákov "U stradiště"

hygienický limit

den
noc

1
2
3
4
25.8 27 37.2 30.3
26
25.4 27.1 32.9 29.5
22.1
24.9
24.4
26.1
ChVePS LAeq,8h = 50 dB
ChVePS LAeq,1h = 40 dB

hygienický limit
splněn
den
noc
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ChVeP LAeq,8h = 50 dB
ChVeP LAeq,1h = 50 dB

Na základě modelového výpočtu lze konstatovat, že ve všech posuzovaných lokalitách budou
u ChVePS a ChVeP spolehlivě splněny hygienické limity pro hluk z provozu nového zdvojeného
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vedení V431/831 a to v denní i noční době. Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až
přímým měřením hladin akustického tlaku A po zprovoznění záměru.
Ze závěru Akustické studie (viz příloha č. 5) vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického tlaku A
vyvolaná stavební činností při demontáži i výstavbě záměru i všemi zdroji hluku vyvolanými
samotným provozem záměru bude spolehlivě v souladu s hygienickými limity pro ChVeP a
ChVePS, které jsou vymezené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
D.I.3.2 Vibrace
Výstavba
Vibrace mohou krátkodobě vznikat v průběhu výstavby ze stavební činnosti.
Provoz
Vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem vibrací.
Vliv vibrací lze považovat za nevýznamný vzhledem k prostorovému a časovému rozprostření
stavebních činností a vzdálenosti zdrojů vibrací od obytných budov.
D.I.3.3 Ionizující záření
Výstavba
Vlastní výstavba vedení není zdrojem ionizujícího záření.
Provoz
Vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem ionizujícího záření.
Výstavba ani provoz nejsou zdrojem ionizujícího záření.
D.I.3.4 Neionizující záření
Výstavba
Vlastní výstavba vedení není zdrojem neionizujícího záření.
Provoz
V rámci Dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivu neionizujícího záření, uvedené v příloze
č. 6, které provádí hodnocení dle nařízení vlády č.1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením, v platném znění (nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008
Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením). Hlavní závěry z provedeného posouzení jsou
uvedeny níže.
Pro posouzení vlivu na zdraví je zavedena veličina modifikovaná proudová hustota Jmod, která
komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole. Nepřekročení
nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty podle příslušných předpisů
zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu záření, jsou chráněny proti všem známým
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole (energetického vedení).
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty
pro modifikovanou proudovou hustotu indukovanou v centrálním nervovém systému elektrickým
a/nebo magnetickým polem s frekvencí f v intervalu od 0 Hz do 10 MHz.
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Pro frekvenci 50 Hz vyplývají z NV 1/2008 Sb., tyto hodnoty:
Tabulka č. 39 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty
Modifikovaná proudová hustota (mA.m-2)
Pro zaměstnance

Jmod= √2 . 0,01 A.m-2 = 14,14

Pro ostatní osoby

Jmod = √2 . 0,01 / 5 A.m-2 = 2,828

Dodržení nejvyšších přípustných hodnot modifikované proudové hustoty indukované v těle se
zjišťuje výpočtem nebo měřením.
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění také stanovuje referenční úrovně intenzity
elektrického pole E a magnetické indukce B při nepřetržité expozici. Dodržení referenčních hodnot
zaručuje, že nejsou překročeny nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícícho záření.
Referenční úrovně mohou být překročeny, jestliže se prokázalo, že nejsou překročeny nejvyšší
přípustné hodnoty modifikované proudové hustoty.
Posouzení zdvojení vedení V431/831 z hlediska působení neionizujícího záření - tvar stožáru
Dunaj
Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná výška fázových vodičů
nad zemí z pohledu vlivu neionizujícího záření na 11,7 m.
Posouzení zdvojení vedení V431/831 z hlediska působení neionizujícího záření – souběh vedení
2 x 400 kV tvar stožáru Dunaj a 2 x 400 kV tvar stožáru Dunaj
Na základě provedeného posouzení byla stanovena minimální přípustná výška fázových vodičů
nad zemí z pohledu vlivu neionizujícího záření na 11,9 m. ze srovnání s výpočtem samostatného
vedení Dunaj vyplývá, že souběžné vedení Dunaj 2x400 kV v osové vzdálenosti 50 m zvyšuje
minimální přípustnou výšku vodičů posuzovaného vedení o cca 0,2 m.
Posouzení zdvojení vedení V431/831 z hlediska působení neionizujícího záření – objekty
v ochranném pásmu
Na základě provedeného posouzení byla stanovešna minimální přípustná výška fázových vodičů
nad zemí v místě průchodu vedení kolem objektu v ochranném pásmu vedení z pohledu vlivu
neionizujícího záření na 11,7 m.
Dodržením minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí bude zaručeno, že osoby, které
se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou chráněny proti všem známým
zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu s Nařízením vlády č.1/2008
Sb., v platném znění.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody
Výstavba
Vedení na své trase kříží celkem 23 vodních toků. Mezi významné vorní toky patří řeky Úhlava a
Úslava. Do koridoru vedení zasahuje vodní nádrž Nový rybník. Trasa vedení prochází přes
záplavové území vodního toku Úhlavy, přičemž aktivní zóna je stanovena v záplavovém území
Úhlavy. Trasa záměru neprochází oblastí chráněné akumulace podzemních vod. Nová trasa
záměru zasahuje u TR Přeštice do ochranného pásma III stupně a ochranné pásmo záměru u TR
Přeštice prochází OPVZ PHO II b.
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Základy stožárových konstrukcí jsou umisťovány zásadně mimo koryta vodních toků a nádrží,
takže nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků. Za normálních vodních stavů zůstávají
stožárová místa trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými vodami.
Křížení těchto vodních toků a ploch bude provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní
vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace. Nebudou
ovlivněny hydraulické parametry toku.
Vliv na povrchové vody lze předpokládat pouze v době výstavby. Místní ovlivnění jakosti
povrchových vod je teoreticky možné pouze smytím zemin na ploše staveniště a na dočasných
příjezdových trasách k jednotlivým stožárům, při velmi silných deštích v blízkosti vodních toků.
V místě výstavby jednotlivých stožárových míst může teoreticky dojít k přechodnému ovlivnění
jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy stožárů a během
výstavby dočasných příjezdových cest. Používané dopravní a mechanizační prostředky budou
v dobrém technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření
k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění
povrchových vod minimalizováno. Vlivy na jakost povrchových vod lze považovat za minimální.
Jedná se o vliv krátkodobý, srovnatelný s působením provozu běžné zemědělské techniky.
Velikost i významnost tohoto dočasného vlivu na povrchové vody je proto hodnocena jako
přijatelná.
Vliv venkovních elektrických vedení na jakost povrchových vod v období provozu je nevýznamný
až zcela zanedbatelný.
Provoz
Z provozu zvláště vysokého napětí nevznikají žádné vlivy na povrchové vody.
Záměr neovlivní množství ani jakost povrchových vod, vodní zdroje nebudou provozem záměru
ovlivněny.
D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody
Výstavba
Stavební aktivity budou dle předběžných odhadů prováděny nad stávající hladinou podzemní
vody. Případný vliv na režim podzemních vod lze očekávat pouze při provádění výkopových prací
a betonáže základů stožárů, při provádění těchto prací by mohlo dojít k místnímu přechodnému
zhoršení jakosti podzemních vod. Při hloubení základových patek stožárů v místech průchodu
trasy vedení údolními nivami, terénními depresemi nebo záplavovým územím může se teoreticky
vyskytovat hladina podzemní vody nad úrovní základové spáry. Používané dopravní
a mechanizační prostředky budou v řádném technickém stavu a budou dodržovány pracovní
postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
Při dodržováním těchto pracovních postupů by nemělo dojít k ovlivnění kvality podzemních vod.
Vzhledem k relativně nízké intenzitě provozu techniky, časovému omezení a při dodržování
environmentálních zásad uvedených v ZOV lze toto riziko považovat za nepodstatné.
V DPS bude provedeno v celé trase vedení hydrogeologické posouzení. Na základě výstupu
z posouzení bude v určených místech proveden hydrogeologický průzkum, aby nedošlo
k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních vod.
V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. V něm budou
vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby s dopadem na jakost podzemních vod
a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku
havárie a postupy k odstranění jejích škodlivých následků.
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Pokud by došlo při provádění zemních prací ke kolizi s odvodňovacím systémem a tím k lokálnímu
narušení odtoku drenážních vod, lze takový střet řešit standardními technickými postupy, aniž by
došlo k nevratnému poškození odvodňovací funkce.
Provoz
Vlastní provoz přenosového vedení neovlivní množství ani jakost podzemních vod.
Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

D.I.5. Vlivy na půdu
Výstavba
Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor půdy pro základy stožárů a dočasný zábor po dobu
realizace díla pro transportní, stavební a montážní činnosti. Realizace přístupových cest do
manipulačních prostorů v bezprostředním okolí stožárů, bude respektovat závěry a doporučení
vycházející z Biologického hodnocení záměru. Po ukončení stavební činnosti budou takto dotčené
pozemky uvedeny zpět do původního stavu a vráceny jejich původnímu využití. Předběžně lze
dobu mezi zahájením stavebních prací a uvedením pozemků do původního stavu stanovit
maximálně ve výši několika týdnů.
Konkrétní zábory půdy budou specifikovány v dalším stupni projektové přípravy na základě
geometrického zaměření stavby.
Při realizaci výstavby dojde k manipulaci s ornicí a drnem zhruba v rozsahu základů stožárových
konstrukcí. Ve stožárových místech budou hloubeny výkopy pro základové patky. Přesná bilance
zemních prací není v této fázi projektové přípravy k dispozici. Tyto zemní práce budou spojeny
s vlivy na zemědělský půdní fond a nepředstavují významný zásah do půdního fondu ani do
horninového prostředí. Při dodržení standardních stavebních postupů by půdní povrch neměl být
dotčen větrnou ani vodní erozí, což je dáno zejména rychlostí výstavby a bezprostřední rekultivací.
Provoz
Pro období provozu vedení pak dojde pod vedením a v rozsahu zákonného ochranného pásma k
omezení užívání pozemků v lesních průsecích a omezení některých činností v ochranném pásmu
u zemědělských pozemků. Odnětí pozemků pro jiný účel užívání bude uplatněno dle zákona č.
334/1992Sb., v platném znění.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v ochranném pásmu mohou být i nadále
využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením pro jiné než pěstební účely. Vzrostlá zeleň
pod vedením i v celém ochranném pásmu musí být z provozních a bezpečnostních důvodů
pravidelně odstraňována přesáhne-li její výška 3 m, čímž je omezena produkční funkce lesních
pozemků.
Vlastní provoz vedení nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi půdy, v průběhu realizace
lze, a bude podmínkami ve stavebním povolení nařízeno, vhodným opatřením těmto negativním
vlivům zamezit.
Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků
zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto důvodu
je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný. Pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen v minimální míře.
V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by měla nastat významná
kontaminace nebo eroze půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek
(např. pohonné hmoty, maziva apod.) budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního
plánu.
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Z hlediska znečištění půd, při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě, nebude
půda negativně ovlivněna.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení.
Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů se v dotčeném území nevyskytuje.
Vlastní provoz přenosového vedení neovlivní jakost půd.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Výstavba
Určitý byť minimální zásah do horninového prostředí představují výkopy pro základy nových
stožárů. Základy stožárů budou blokové, případně stěnové, s předpokládanou hloubkou založení
do cca 3 m. Základové patky stožárů tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické
stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu. Pro zajištění stability stožárů a optimalizaci návrhu
základu stožárů v realizační dokumentaci bude v jednotlivých stožárových místech proveden
inženýrsko-geologický průzkum.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
Provoz
V průběhu provozu vedení se nepředpokládá vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Záměr zasahuje do chráněných ložiskových území a dobývacího prostoru Kyšice, geoloicky
významná lokalita, přírodní léčivé zdroje či jejich ochranná pásma, ani zdroje přírodních
minerálních vod, se v trase záměru nenachází.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze vyloučit.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno Biologické hodnocení (viz příloha č. 8) území
dotčeného záměrem, tj. cca 100 m široká linie od osy vedení. V dané linii byl proveden vegetační
screening, vertebrachologický, entomologický a floristický průzkum. Ve vegetačním screeningu
byly determinovány dominantní biotopy, vedlejší biotopy, přítomné VKP. Ve floristickém průzkumu
bylo určeno 222 taxonů cévnatých rostlin. Na každé z vytipovaných lokalit byly dále určeny a
klasifikovány biotopy podle Katalogu biotopů (Chytrý a kol. 2010). Nomenklatura taxonů je
sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002).
Cílený vertebrachologický průzkum byl zaměřen především na strukturálně a přírodně
zachovalejší, předem vytipované (podkladová a literární data, ortofotomapy) lokality s výskytem
přírodních typů stanovišť. Průzkum obratlovců byl soustředěn především na obojživelníky, plazy,
ptáky a savce. Celkem bylo při faunistickém průzkumu v sezóně 2014 determinováno 97 druhů
hmyzu ze čtyř řádů. Nalezené taxony jsou charakteristické pro jednotlivé biotopy a charakterizují
složení zdejší entomofauny. V rámci výzkumu byly zjištěny 4 zvláště chráněné druhy a navíc ještě
1 druh je uveden v Červeném seznamu (Farkač, Král, Škorpík 2005).
V rámci Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) bylo stanoveno vyhodnocení vlivu záměru na
biotu.

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

113

Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást

Tabulka č. 40 Významnost vlivů a stupnice pro hodnocení vlivu záměru na biotu
Vliv

Hodnota

Významný
negativní

-2

Mírně negativní

-1

Nulový

0

Mírně pozitivní

+1

Významný
pozitivní

+2

Popis
Významný rušivý až likvidační vliv chráněné území, funkci VKP, na stanoviště či populaci
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv.
Mírný rušivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci druhu; mírné
narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci druhu; mírné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na chráněné území, funkci VKP, stanoviště či populaci druhu;
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

D.I.7.1 Vlivy na faunu
V rámci Biologického hodnocení byl zhodnocen vliv záměru na faunu obratlovců (vlivy na ptáky,
obojživelníky, plazy a savce) i faunu bezobratlých.
Výstavba
Při realizaci záměru může dojít k přímé likvidaci jedinců zvláště chráněných a ohrožených druhů
živočichů a jejich biotopů při výstavbě. V případě hmyzu se jedná o likvidaci živných rostlin nebo
larválních stádií na živných rostlinách při terénních pracích nebo při pojezdech techniky, likvidaci
živných rostlin při kácení průseků, likvidaci larev žijících pod zemí při terénních pracích. V případě
obratlovců se jedná hlavně o terénní práce na lokalitách obojživelníků a plazů. Dalším negativním
vlivem na živočichy může být rušení v období rozmnožování, poškozování biotopů (mokřady, toky,
lesní a nelesní zeleň). V případě ptáků může být významným negativním vlivem kácení dřevin
v hnízdním období ptactva.
Provoz
Při provozu záměru patří k negativním vlivům ohrožení střety (nárazy) s elektrickým vedením a
zvýšená míry fragmentace krajiny průsekem. Naopak ohrožení ptáků elektrickým proudem v tomto
případě nehrozí, neboť je vyloučeno již samotnou konstrukcí vedení.
Vliv záměru na obratlovce
Tabulka č. 41 Zvláště chráněné druhy obratlovců

Druh

Charakteristika výskytu v území

Stupeň ohrožení
realizací záměru
(+/0/-1/-2)

Poznámka

Druhy kriticky ohrožené
čolek velký
(Triturus cristatus)

koupaliště ve Štáhlavech*

netopýr černý
lesnatá území
(Barbastella barbastellus)

0
-1

poblíž Z8
Z7

Druhy silně ohrožené
čolek obecný
(Triturus vulgaris)

koupaliště ve Štáhlavech*

0

čolek velký
(Triturus cristatus)

koupaliště ve Štáhlavech*

0
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Druh
Charakteristika výskytu v území

Stupeň ohrožení
realizací záměru
(+/0/-1/-2)

kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)

vzácně v okolí lomu u Kyšic, jen migrace

0

ropucha zelená
(Bufo viridis)

vzácně v okolí lomu u Kyšic, jen migrace

0

skokan zelený
(Rana kl. esculenta)

migruje podél vodních toků

0

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

na výslunných stanovištích
často

-1

ledňáček říční
(Alcedo atthis)

hnízdí v hlinitých březích neregulovaných toků

0

chřástal polní
(Crex crex)

dva samci volali z luk v nivě Úhlavy

0

jestřáb lesní
(Accipiter gentilis)

pravděpodobné hnízdění ve větších lesních celcích

0

bobr evropský
(Castor fiber)

čerstvé pobytové stopy na březích Úhlavy

0

netopýr severní
(Eptesicus nilssonii)

vazba na porosty dřevin

netopýr vodní
(Myotis daubentonii)

vazba na porosty dřevin

netopýr rezavý
(Nyctalus noctula)

vazba na porosty dřevin

netopýr hvízdavý
(Pipistrellus pipistrellus)

vazba na porosty dřevin

-1
-1
-1
-1

Poznámka Poznámka

Z2
Z2
Z7, Z12
Z1, Z2, Z4, Z5, Z6,
Z11
Z7, Z10, Z12
Z12
Z6
Z12
Z7, Z12
Z7
Z7, Z12
Z7

Druhy ohrožené
ropucha obecná
(Bufo bufo)

běžně v celém území

0

slepýš křehký
(Anguis fragilis)

běžně v celém území

0

užovka obojková
(Natrix natrix)

běžně v celém území

0

krkavec velký
(Corvus corax)

jen přelety při hledání potravy

0

moták pochop
(Circus aeruginosus)

hnízdí minimálně na dvou lokalitách poblíž vedení

-1

rorýs obecný
(Apus apus)

potravní biotop

0

ťuhýk obecný
(Lanius collurio)

hnízdí na několika místech v křovinách poblíž vedení.

-1

vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)

potravní biotop

0

veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

často v lesních porostech

-1
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Z2, Z5, Z7, poblíž Z8
Z3, Z4, Z5, Z6, Z11
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Z3, Z4, Z5, Z6, Z11
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Vliv záměru na hmyz
Tabulka č. 42 Zvláště chráněné hmyzí druhy
Druh
Druhy silně ohrožené (SO)
modrásek bahenní
(Maculinea nausithous)

Charakteristika výskytu
v území

Stupeň ohrožení
realizací záměru
(+/0/-1,-2)

v nivách, vlhká, teplá místa,
vývojově vázán na krvavec
toten a mraveniště
hostitelských mravenců –
Myrmica rubra

Poznámka

E3
-1

Druhy ohrožené
čmelák
běžně v celém území
-1
(Bombus terestris)
mravenec
okraje lesních porostů,
-1
(Formica pratensis)
světliny, okraje luk
svižník polní
slunná místa, plochy bez
-1
(Cincidela campestris)
vegetace
Druhy ochranářsky významné (z Červeného seznamu: Farkač, Král, Škorpík 2005)
klínatka obecná
neupravené toky mělkým
(Gomphus vulgatissimus)
písčitým dnem, slepá a mrtvá
0
ramena řek, tůně

E1, E2, E3
E1
E1

E3

Ze závěru Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) vyplývá, že při dodržení navržených opatření
lze negativní dopad na faunu považovat za minimální, takže nedojde k ohrožení místních, resp.
regionálních populací.
D.I.7.2 Vlivy na flóru
V rámci Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) byl zpracován floristický průzkum, k jehož
hlavním podkladovým dokumentem patří vegetační screening. Vegetační screening rozdělil trasu
záměru v šíři 100 m od osy vedení na několik lokalit, u kterých byl pořízen soupis druhů cévnatých
rostlin. Pokud zde byly zjištěny druhy ochranářsky významnější – chráněné podle vyhlášky 395/92
Sb. nebo zařazené do Červeného seznamu (Procházka 2001) – byl jejich výskyt alespoň
odhadem kvantifikován. Celkem bylo určeno 222 taxonů cévnatých rostlin. Na každé
z vytipovaných lokalit byly dále určeny a klasifikovány biotopy podle Katalogu biotopů (Chytrý a
kol. 2010). Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002).
Výstavba
Při realizaci záměru může v některých případech docházet k přímé likvidaci jedinců zvláště
chráněných a ohrožených druhů rostlin a jejich biotopů. Tento vliv by měl být co možná nejvíce
eliminován vymezením segmentů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a vyloučením
zásahu do nich v průběhu realizace výstavby, případně spoluprací s odborným biologickým
dozorem při výstavbě.
Tabulka č. 43 Přehled zjištěných vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin
Vědecký název
Abies alba Mill.
Cicuta virosa L.
Thalictrum lucidum L.

Český název
jedle bělokorá
rozpuk jízlivý
žluťucha lesklá

Lokalita

Ochranářský
status

B1
B5
B5

C4
C2
§3

Hodnocení vlivu
záměru
(+/0/-1,-2)
0
0
-1

Provoz
Vlastní provoz vedení nebude mít vliv na flóru v území záměru.
Ze závěru Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) vyplývá, že vliv na flóru při dodržení
navržených opatření lze považovat za minimální.
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D.I.7.3 Vlivy na ÚSES
Záměr v mnoha případech přetíná skladebné prvky ÚSES a to jak lokálního tak regionálního i
nadregionálního významu, v rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) bylo
zhodnoceno ovlivnění jednotlivých prvků ÚSES navrženým záměrem.
Výstavba
Všechny územní střety záměru s lokálními, regionálními a nadregionálními prvky ÚSES jsou
řešeny podmínkami a zmírňujícími opatřeními na detailnějších úrovních - ochrana VKP, přírodních
stanovišť a druhů rostlin. Negativní vliv spočívající ve fragmentaci prvků ÚSES zejména v lesích
průsekem vedení jsou nepopiratelné. Přesto v žádném z výše uvedených případů nepředstavují
územní střety zásadní narušení nebo ohrožení prvků ÚSES, které by vylučovalo realizaci záměru.
Významnější střety s lesními porosty jsou pouze ve třech kratších úsecích (segmenty č. 22-23 a
28, 60-62, 68-70).
Provoz
Provoz nového dvojitého vedení nemá žádný vliv na ÚSES.
Ze závěru Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) vyplývá, že vliv na ÚSES při dodržení
navržených opatření lze považovat za minimální.
D.I.7.4 Vlivy na přírodní stanoviště
Výstavba
Přírodní stanoviště budou ovlivněna dočasným záborem půdy v průběhu výstavby v šířce
manipulačního pruhu. Tento vliv může být významný v případě reprezentativních segmentů
přírodních stanovišť zjištěných při vegetačním screeningu území. V místě, kde trasa záměru
protíná takové segmenty, jsou proto navržena zmírňující opatření. Spočívají jednak ve stanovení
míst, kde stožáry nelze umísťovat vůbec (mokřady, toky, nejreprezentativnější výskyt přírodních
stanovišť), a jednak ve stanovení úseků, kde je nutné využít stávající stožárová místa. V takových
úsecích, pokud se jedná o citlivé biotopy, je dále stanovena podmínka odborného biologického
dozoru při výstavbě.
Provoz
Během provozu záměru bude (a je již nyní) negativně ovlivněna stabilita lesních porostů.
Významným vlivem může být i pravidelné pařezinování lesních porostů a křovin v ochranném
pásmu vedení. Může se jednat i o údržbu pro druhy atraktivního ekotonového prostředí, zvláště
pro vzácné druhy hmyzu. Tyto biotopy jsou na udržování bezlesého průseku závislé.
Samozřejmou podmínkou je však striktní vyklízení nebo likvidace vyřezané hmoty spálením.
Tabulka č. 44 Přírodní stanoviště
Kód a název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
K1 Mokřadní vrbiny
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
T1.4 Aluviální psárkové louky
T1.3 Poháňkové pastviny
T1.6 Vlhká tužebníková lada
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh
L4 Suťové lesy
L7.1 Suché acidofilní doubravy
M1.4 Říční rákosiny
M1.7 Vegetace vysokých ostřic
V4B Makrofytní vegetace vodních toků

Výčet reprezentativních
segmentů
151
6, 16, 18, 20, 37, 41, 44, 46, 49, 52, 72, 78, 87, 95, 100, 114,
116, 123, 128, 155, 159, 163, 165, 167
163, 167
77, 182, 183, 185
114, 129
58
34, 153
137, 184, 186
62
120
184
75, 181
75, 184
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Hodnocení
vlivu záměru
(+/0/-1,-2)
0
-1
0
-1
0
0
-1
-1
-1
-1
0
0
0
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Kód a název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a kol 2000)
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla

Výčet reprezentativních
segmentů
2, 4, 39, 25, 55, 86, 98, 106, 117, 139, 144, 157, 170, 177, 180

Hodnocení
vlivu záměru
(+/0/-1,-2)
-1

D.I.7.5 Vlivy na soustavu Natura 2000
Vlivy záměru dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV na soustavu NATURA 2000 byly
zhodnoceny ve Studii hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., viz příloha č. 9.
V blízkosti záměru neleží žádné ptačí oblasti. Záměr není ve střetu s významnými tahovými
koridory mezi ptačími oblastmi. Žádné evropsky významné lokality neleží v trase záměru a
zároveň záměr neovlivňuje svými vstupy a výstupy žádný z předmětů ochrany potencionálně
dostupných evropsky významných lokalit.
Nebyly tedy identifikovány žádné dotčené evropsky významné lokality.
Výstavba
Soustava Natura 2000 nebude výstavbou záměru ovlivněna.
Provoz
Provoz dvojitého vedení nebude mít vliv na soustavu Natura 2000.
Vzhledem k charakteru záměru a po vyhodnocení významnosti vlivů způsobovaných záměrem
lze vyloučit negativní vlivy na integritu lokalit soustavy Natura 2000, přeshraniční i kumulativní
vlivy.
Žádná ptačí oblast nebude záměrem byť zprostředkovaně dotčena.
D.I.7.6 Vlivy na zvláště chráněná území
Vlivy záměru na zvláště chráněná území byly zhodnoceny ve studii Biologické hodnocení
ve smyslu § 67 podle § 45i zákona 114/1992 Sb. (viz příloha č. 8).
Tabulka č. 45 Soupis MZCHÚ v okolí záměru
Název
PR Zlín
PP Starý rybník
PP Sedlecká rokle
OP PP Sedlecká rokle
PP Sutice
PP Černá stráň
PR Zábělá

Vzdálenost od osy
vedení
1375 m
420 m
52 m
2m
180 m
740 m
2000 m

Hodnocení vlivu
(+/0/-)
0
0
-1
0
0
0

Velkoplošná chráněná území nebudou záměrem dotčena.
Výstavba
Mírně negativně bude ovlivněno chráněné území PP Sedlecká rokle o výměře 0,27 ha ležící v k.
ú. Lhůta u Tymákova, nacházející se ve vzdálenosti 52 m od osy vedení. Předmětem ochrany je
rokle s výchozy břidlic a pískovců spodních poloh klabavského souvrství, která je jedinou známou
lokalitou s nejstarší graptolitovou faunou v rámci České republiky. V koridoru vedení v šířce 69,4
m leží část ochranného pásma této přírodní památky.
Provoz
Provoz nového dvojitého vedení nemá žádný vliv na zvláště chráněná území.
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Na základě výše uvedených skutečností lze uvažovaný záměr z hlediska dopadů na zvláště
chráněná území považovat za nevýznamný.
D.I.7.7 Vlivy na významné krajinné prvky a památné stromy
Vlivy záměru na významné krajinné prvky a památné stromy byl zhodnocen ve studii Biologické
hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona 114/1992 Sb. (viz příloha č. 8).
Výstavba
V hodnoceném krajinném prostoru jsou podle § 3 plošně nejvýznamněji zastoupenými
významnými krajinnými prvky lesy, vodní toky a jejich údolní nivy, rybníky.
V trase záměru se nenachází žádné registrované významné krajinné prvky, památné stromy,
jezera a rašeliniště.
Nové průseky lesa, kde dojde ke kácení dřevin v šíři 69,4 m, se nacházejí mezi lomovými body
R4 a R6. Jmenovitě bude postižen segment č. 120 (biotop L7.1). Většina trasy záměru ale vede
v trase stávajícího vedení, takže zdvojením vedení nedojde k rozšíření stávajících průseků.
Provoz
Provoz nového dvojitého vedení nemá žádný vliv na významné krajinné prvky.
Na základě výše uvedených skutečností lze uvažovaný záměr z hlediska dopadů na významné
krajinné prvky považovat za nevýznamný.
Památné stromy
V rámci liniového záměru není evidován památný strom, který může být předmětným záměrem
ohrožen.
Výstavba
Památné stromy nebudou výstavbou záměru ovlivněny.
Provoz
Provoz dvojitého vedení nebude mít vliv na památné stromy.
Uvažovaný záměr se nedotýká žádných památných stromů.
Ze závěru Biologického hodnocení (viz příloha č. 8) vyplývá, že hodnocený záměr za předpokladu
splnění navržených ochranných, kompenzačních či legislativních opatření má minimální negativní
vliv na faunu, flóru a ekosystémy, prvky ÚSES, soustavu Natura 2000, zvláště chráněná území a
významné krajinné prvky a památné stromy.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Vlivy záměru na krajinný ráz byly zhodnoceny ve studii Posouzení vlivu navrhované stavby na
krajinný ráz (viz příloha č. 10).
Výstavba
S ohledem na umístění trasy záměru převážně v trase stávajícího vedení s využitím stávajících
stožárových míst lze vliv záměru na krajinu během realizace považovat za nevýznamný.
D.I.8.1 ProvozSouhrnný vliv záměru na významné znaky krajinných prostorů
Přešticko
− Přírodní hodnota území: přírodě blízké partie údolí Úhlavy mezi Vícovem a Dolní Lukavicí
− Kulturní dominanty krajiny: obraz města Přeštice s dominantou kostela se dvěma věžemi
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−
−

Vztahy v krajině: horizont uzavírající scenérii mezi vrchy Na Homolce a Střížov
Harmonické měřítko krajiny: charakter stavby a kumulativní efekt ovlivňuje již v současné
době vnímání prvků v krajině, to umocňuje uspořádání bloků orné a všech ostatních staveb,
jež se vyznačují průmyslovým charakterem, výška stožárů okolo 40 m mění vnímání
antropogenní prvků v krajině, do nedávné doby byla dominantou v krajině věž kostela
Vliv záměru: únosný
Blovicko
− Kulturní dominanty krajiny: obraz města Přeštice s dominantou kostela se dvěma věžemi
− Vztahy v krajině: horizont uzavírající scenérii v okolí Střížovic a Vlčtejna, arakter stavby
posiluje vliv technicistního charakteru mnoha prvků v krajině, jako jsou pravidelné bloky orné
s typickými znaky odvodňování krajiny, stožáry mobilních operátorů, fotovoltaické elektrárny
Vlčtejn a Vodokrtý, zemědělské areály
− Harmonické měřítko krajiny: charakter stavby v kumulaci s dalšími (souběh s vedeními 110
kV) ovlivňuje již v současné době vnímání prvků v krajině, výška stožárů okolo 40 m mění
vnímání antropogenní prvků v krajině, do nedávné doby byla dominantou v krajině věž
kostela, dominanta hradu
Vliv záměru: mírný
Údolí Úslavy
− Přírodní hodnota území: přírodě blízké partie u Nového rybníka, Sedlecké rokle
− Kulturní dominanty krajiny: stavba již v současné době významně ovlivňuje výhledy na
dominantu královského hradu na Radyni, prostor v okolí hradiště na Hůrce s rotundou a
územím mohylových hrobů
− Vztahy v krajině: horizont uzavírající scenérii mezi vrchy Na Homolce a Střížov
− Harmonické měřítko krajiny: charakter stavby a kumulativní efekt ovlivňuje již v současné
době vnímání prvků v krajině, to umocňuje uspořádání bloků orné a všech ostatních staveb,
jež se vyznačují průmyslovým charakterem
Vliv záměru: únosný
Ejpovicko - Chrást
− Vztahy v krajině: horizont uzavírající scenérii mezi Kyšicí a Dýšinou
− Harmonické měřítko krajiny: charakter stavby a kumulativní efekt významně ovlivňuje již
v současné době vnímání prvků v krajině, to umocňuje uspořádání bloků orné a všech
ostatních staveb, jež se vyznačují průmyslovým charakterem, zejména rozsáhlá průmyslová
zóna u Dýšiny
Vliv záměru: únosný
D.I.8.2 Vliv záměru na vymezená problematická místa
Údolí Úhlavy
− Přírodní hodnota území: přírodě blízké partie v údolní nivě řeky, meandrující tok, břehové
porosty, louky
− Kulturní dominanty krajiny: krajinný prostor vsi s dominantou starobylého kostelíka
− Vztahy v krajině: narušený horizont směrem k vrchu Na Homolce
− Harmonické měřítko krajiny: Stavba se vymyká měřítku obvyklých staveb v místě
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Stávající stavba: zejména potlačení přírodního charakteru území a nerušených pohledů na
krajinářsky exponovanou partii údolí s vískou Vícov dominantou kostela – harmonické vztahy
v krajině, místně potlačení přírodní hodnoty, snížení estetické hodnoty
Změna ve smyslu uvedeného záměru: lze očekávat mírné zvýšení vlivu
Vliv záměru: únosný
Starý Plzenec
− Přírodní hodnota území: zalesněné partie krajiny v okolí Sedlecké skály, PP Sedlecká rokle,
Nový rybník
− Kulturní dominanty krajiny: hradiště s rotundou, mohylové pohřebiště
− Vztahy v krajině: nevhodné uplatnění stavby ve vymezujících horizontech, ovlivnění
harmonických vztahů v krajině (stavba je cizorodým prvkem, který krajinou prochází a
zanechává stopu v podobě stožárů), vliv na harmonické měřítko díky relaci výšek stožáru a
stavby kaple a kostela
Stávající stavba: potlačení nerušených pohledů na krajinářsky exponované partie s kulturními
dominantami – harmonické vztahy v krajině, místně potlačení přírodní hodnoty, snížení estetické
hodnoty v krajině
Změna ve smyslu uvedeného záměru: pravděpodobně dojde k mírnému posílení negativního vlivu
zejména v prostoru Nového rybníka, v krajinné scéně Hůrky.
Vliv záměru: únosný
Ejpovice
− Kulturní dominanty krajiny: stavba se sama uplatňuje jako dominanta krajiny
− Vztahy v krajině: ovlivnění harmonického měřítka v prostoru vůči ostatním prvkům a ovlivnění
harmonických vztahů díky technicistnímu vzhledu stavby
Stávající stavba: potlačení nerušených horizontů, posílení uplatnění technicistních prvků v krajině
– jsou obvyklé
Změna ve smyslu uvedeného záměru: vliv zůstává v podstatě beze změny, nebo se jen mírně
zhorší.
Vliv záměru: únosný
Uvedený záměr ovlivňuje řadu pozitivních hodnot krajinného rázu dotčených míst, kterými
prochází. V řadě vymezených prostorů bude však toto ovlivnění ve vztahu k ochraně těchto hodnot
mírné nebo únosné. Zásadní při hodnocení navržené stavby je fakt, že jednotlivými prostory již
vedení prochází. V mnoha případech i souběžně s jedním nebo i více obdobnými vedeními.
Nejedná se tedy o nový objekt technicistní povahy umístěný do nenarušené harmonické krajiny,
ale úpravu stávajícího objektu.
Díky změně stavby dochází místy k výraznějšímu ovlivnění kulisy utvářené mimoletní zelení nebo
okraji lesa, o které se stávající vedení pohledově „opírá“. Díky tomu lokálně (v místě) dochází
ke zvýšení uplatnění objektu vedení a tím i nežádoucímu vlivu, v jehož důsledku je potlačení
přírodní charakteristiky území a pohledové narušení kulturní dominanty. Ve všech případech byl
vliv změny vyhodnocen jako mírný až únosný.
Na několika místech vedení přechází přes lokální horizonty a ovlivňuje uplatnění významných
dominant v krajině (Radyně, Přeštice, Starý Plzenec, Ejpovice, Střížovice). Z tohoto důvodu je
navrženo v Posouzení vlivu na krajinný ráz (viz příloha č. 10) v dalším stupni projektové
dokumentace vypracovat pro tyto prostory krajinářské hodnocení s návrhem optimálního umístění
stožárů a především jejich nátěru, čímž dojde k snížení jejich uplatnění v exponovaných místech.
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Vedení neprochází žádným krajinářsky cenným prostorem jako je přírodní park, chráněná krajinná
oblast nebo národní park, u kterých je ochrana krajinného rázu jako jedna z priorit státního zájmu
deklarovaného zákonem.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba
Podle energetického zákona bude k posuzovanému vedení vyhrazeno ochranné pásmo
s charakterem věcného břemena. Využití pozemků a činnosti v ochranném pásmu vedení mají
v uvedeném zákoně konkretizovaná omezení. Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý
(stožárová místa) i dočasný zábor zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Věcná břemena v oblasti ochranného pásma jsou zřizována pouze na průměty vázových vodičů.
Tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků a provozovatelem
vedení.
Trasa záměru prochází územími, kde nelze jednoznačně vyloučit archeologické nálezy, území
dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, v platném znění, ale pravděpodobnost takového nálezu je malá vzhledem
k relativně nevýznamnému rozsahu zemních prací. 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.
Posouzení záměru z hlediska památkové ochrany významných objektů a cenných území bylo
provedeno v rámci studie Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (viz příloha č. 10).
V místě projektovaných zemních a technických prací ani v koridoru posuzovaného vedení se
nenachází žádné kulturní památky ani památkově chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. V rámci studie Posouzení vlivu navrhované stavby na
krajinný ráz (viz příloha č. 10) byly posouzeny vymezené krajinné prostory a problematická místa
s ohledem na kulturní památky:
Přešticko
- Přestavlky - obraz sídla s dominantou kostela a zámku – stavba snižuje malebnost pohledů
na sídlo z jeho krajinného rámce s dominantou kostela a zámeckého areálu, který však je
značně zanedbaný a poničený zemědělskými stavbami a halovými objekty v okraji sídla
- Obrazy venkovský sídel s převahou objektů tradiční lidové architektury v původním
prostorovém uspořádání – stavba narušuje jejich krajinný rámec i obraz sídla v krajině
- Obraz města Přeštice s výraznou dominantou barokního kostela – souběh mnoha tras el.
vedení znehodnocuje řadu průhledů na významnou dominantu
Blovicko
- Obrazy venkovských sídel v krajině – stavba významně narušuje typické nerušené obrazy
venkovských sídel Osek, Háje, Vodokrty, Střížovice, Chválenice s dominantou kostela od
Střížovic, Chouzovy a Želčany
Údolí Úslavy
- Kulturní dominanty v krajině (kostely a panská sídla) – stavba jejich uplatnění příliš
neovlivňuje vyjma pohledu na Radyni, kdy se stavba uplatňuje v celé scenérii
Ejpovicko - Chrást
- Venkovská sídla trpí značnou přestavěností a jejich obraz v krajině potlačuje novodobá
výstavba bez kontextu – stavba mírně ovlivňuje obraz sídel Kyšice, Dýšina
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Údolí Úhlavy
- Vícov s dominantou gotického kostela s chrámovým okrskem na terase nad údolím –
stavba významně ovlivňuje charakter krajinné scény v okolí sídla a uzavírajícího horizontu
Na homolce
Starý Plzenec
- Významný podíl historické charakteristiky ve starobylé krajině, kde je v několika vrstvách
přes sebe patrný historický vývoj území – stavba ovlivňuje krajinný nerušený rámec
historicky cenného místa v okolí hradiště s rotundou, pietní místo mohylového pohřebiště
Ejpovice
- Venkovská sídla a jejich obraz v krajině – stavba ovlivňuje obraz sídla Kyšice
Trasa záměru prochází přes území s archeologickými nálezy ÚAN I. kategorie.
Lokalita záměru se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám.
V případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu archeologických
památek.
Provoz
Vlastní provoz záměru neovlivní hmotný majetek ani kulturní památky.
Realizace a provoz záměru nebude mít významně negativní vliv na hmotný majetek a kulturní
památky.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti příhraničních
vlivů
Rozsah vlivů záměru vzhledem k zasaženému území a populaci je převážně lokální, daný
rozsahem koridoru záměru. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj.
vlivů na krajinu. V přímo dotčeném území se záměr dotýká trvale žijících obyvatel, v širším území
(vizuální kontakt se záměrem) se může záměr dotknout řádově až několika tisíců obyvatel.
Podmínky pro ochranu veřejného zdraví současných obyvatel se realizací záměru prakticky
nezmění a záměr svým provozem neovlivní podmínky pro ochranu veřejného zdraví ve srovnání
se současným stavem.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, 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.
Vlivy záměru na kulturní památky nejsou předpokládány. Všechny objekty, které se vyskytují
v ochranném pásmu nového dvojitého vedení, byly již postaveny, a tedy se nacházely
v ochranném pásmu stávajícího jednoduchého vedení s označením V431, vzhledem k tomu nelze
předpokládat zhoršení vlivu nového dvojitého vedení na tento hmotný majetek.
Výstavba ani provoz vedení neovlivní kvalitu ovzduší ani klima. Výstavba ani provoz vedení
neovlivní množství ani jakost povrchových a podzemních vod. Vzhledem k umístění záměru
převážně v trase stávajícího vedení lze považovat vliv záměru na krajinný ráz za mírný až únosný.
Realizace záměru nebude mít přímý vliv na architektonické památky; taktéž vliv záměru na
horninové prostředí, přírodní zdroje, geologické či paleontologické památky lze považovat za
nevýznamný. V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla
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nastat kontaminace přírodních zdrojů. Realizace záměru nemá významné nároky na veřejnou
dopravní infrastrukturu dotčeného území.
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické
aspekty nebudou realizací záměru ovlivněny.
Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu na soustavu NATURA
2000, flóru, faunu a ekosystémy. Nelze očekávat, že by tyto vlivy překročily únosnou mez a
způsobily nevratné změny v přilehlých a vzdálenějších ekosystémech.
Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný.
Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr výstavby dvojitého
vedení nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví, flóru, faunu a ekosystémy a soustavu Natura
2000, což je dokladováno v textu Dokumentace. Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo
zcela eliminovat na základě realizace všech ve studiích prezentovaných doporučení a využitím
nejlepších dostupných technik (viz kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a
snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou
vzhledem k záměru možné). Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až
zanedbatelný.
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících
státní hranice.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nadstandardních stavech
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Rizika havárií spojená s výstavbou vedení zvn jsou minimální a při respektování základních
pravidel při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického
stavu pohonných jednotek vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování
rizikových materiálů včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné.
Rizika havárií z hlediska potencionálního ohrožení povrchových nebo podzemních vod spojená s
výstavbou zdvojeného vedení o napěťové hladině 400 kV jsou minimální. Při respektování
základních pravidel při manipulaci na staveništi s ropnými látkami nebo materiály, které mohou
ovlivnit pH povrchových vod, při zajištění odpovídajícího technického stavu pohonných jednotek
vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování rizikových materiálů včetně
odpadů, je lze považovat za nevýznamné. S minimalizací tohoto rizika se počítá i při umísťování
stožárů dále od břehů vodních toků a mimo ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů.
Provoz
Nadzemní vedení elektrické energie představuje v období provozu minimální míru rizika havárie.
Vlastní provoz vedení nemůže být příčinou havárie ani při výskytu mimořádných stavů, proti
kterým je vedení dokonale jištěno a chráněno. V úsecích, kde se pod novým vedením nebo v jeho
ochranném pásmu vyskytují objekty určené pro bydlení, bude vedení vybudováno se zvýšenou
úrovní spolehlivosti (např. zesílení ocelové konstrukce stožárů, základů, podpěrných bodů, lan,
izolátorových závěsů a dalších opatření).
Pouze nepředvídatelné události jako například extrémní klimatické podmínky, havárie letadla
apod., mohou způsobit přetržení vodičů vedení či destrukci stožáru. Při takovéto události by
vzniklo krátkodobé nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ve zlomcích vteřiny) pro osoby
a živočichy, případně nebezpečí vzniku požáru, v bezprostřední blízkosti místa pádu vodiče.
Časové rozpětí ohrožení je dáno nastavenou reakční dobou ochran vedení, které zajistí
automatické vypnutí vedení při odchýlení od sledovaných provozních podmínek.
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Při výše uvedených událostech spojených s případným přetržením vodičů vedení či destrukci
stožáru nepředpokládáme, že dojde ke škodám na životním prostředí. Porucha se projeví
výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové hladině 400 kV lze specifikovat
převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení bude vypracován podrobný plán organizace
výstavby, obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně konkrétního
způsobu jejich odstranění, optimální stanovení přístupových tras na staveniště, preventivní
opatření a příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku ropných látek z dopravních prostředků a
stavebních mechanizmů.
V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenovány opatření vyplývající z platné legislativy (zákonné
povinnosti oznamovatele), které jsou zapracovány v předchozích kapitolách Dokumentace
záměru.
Základní opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech nepříznivých vlivů při výstavbě a
provozu záměru:
K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým
obsahem organických rozpouštědel;
V DPS bude provedeno v celé trase vedení hydrogeologické posouzení. Na základě výstupu
z posouzení bude v určených místech proveden hydrogeologický průzkum, aby nedošlo
k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních vod.
Dřeviny rostoucí mimo les v koridoru vedení budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu v
období vegetačního klidu (listopad – březen);
Vodiče jsou díky technice zatahování pomocným lankem natahovány na stožáry bez kontaktu
se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky v blízkosti vodních toků, významných lokalit aj.;
Stožáry budou v maximální možné míře umisťovány mimo plochy biokoridorů a území
biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody;
Pohledová exponovanost stožárů bude snížena po dohodě s investorem vhodným odstínem
nátěru stožárových konstrukcí;
Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod
na zemědělských pozemcích;
Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace;
Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné
znečištění bude ihned odstraněno;
V trase vedení nejsou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu;
V úsecích křížení záměru s komunikací D5 a silnice I. tř. č. 26 se zajistí barevné překážkové
značení stožárových konstrukcí a budou instalovány kulové značky na vrchním vedení nad
vozovkou a v přilehlých polích z obou stran komunikací.
Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na životní prostředí, kterým je údržba
koridoru vedení, omezit v těchto oblastech:
Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení
rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel;
Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném
nezbytně nutném rozsahu.

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

125

Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást

Ochrana přírody, ekosystémů a krajiny:
V lokalitách Radyně, Přeštice, Starý Plzenec, Ejpovice a Střížovice vypracovat v dalším stupni
projektové dokumentace krajinářské hodnocení s návrhem optimálního umístění stožárových
konstrukcí a především jejich nátěru;
V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les se navrhuje provést adekvátní kvalitní
náhradní výsadbu;
Do těchto segmentů (toky a nivy, rybníky, hodnotná přírodní stanoviště, lokality zvláště
chráněných druhů rostlin) nebudou umísťována stožárová místa: 8, 34, 44, 58, 61, 62, 75, 77,
91, 100, 102, 114, 137, 153, 155, 167, 172, 179, 181-184, 186;
Do těchto segmentů nebudou umísťována stožárová místa vyjma míst již umístěných
stávajících stožárů: 185;
Do vodních toků, rybníků a mokřadů v nivách není možné zasahovat a vjíždět mechanizací;
Z důvodu ochrany modrásků lze zemní práce, včetně výstavby základů stožárů, v segmentech
č. 179-185 provádět jen mimo vegetační období. V tomto úseku budou ve spolupráci
s biologickým dozorem omezeny pojezdy dopravních mechanizmů a stavebních strojů na
nezbytné minimum;
V těchto segmentech budou v průseku koridoru v maximální možné míře šetřeny křoviny o
výšce do 3 m: 6, 8, 41, 44, 46, 49, 52, 123, 128, 159;
Plošné kácení ve všech lesních porostech a v náletech musí probíhat mimo období hnízdění
ptactva, tj. nesmí se kácet v měsících od dubna do července. Po dohodě s biologickým
dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu
hnízdní sezóny;
Kácení a ořezy dřevin v segmentech č. 58, 61, 62 je vhodné provádět jen mimo vegetační
období, tj. od listopadu do března;
Ke zmírnění možných střetů nízkoletících druhů ptáků, např. labuťě velké, motáka pochopa,
jestřába lesního a dalších druhů s vedením zejména za snížené viditelnosti se navrhuje
zvýraznění vedení optickými prvky na zemnícím laně, tzv. „bird flappers“. Doporučený rozsah
optické signalizace: mezi stávajícími stožáry v segmentech č. 75-77 a 179-186.
Po dobu nezbytně nutnou bude investorem zajištěn „biologický stavební dozor“, který bude
prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci
podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody. Zejména se bude soustředit na
realizaci prací v segmentech č. 57-62, 75-77, 179-186 a v jejich těsné blízkosti. Bude
spolupracovat při projektování a vytyčování stožárových míst a příjezdových tras v těchto
segmentech a bude asistovat při terénních úpravách. Biologický dozor bude zajištěn odborně
způsobilou osobou.
Jiná opatření
Při výběrovém řízení na dodavatele stavby vyžadovat i specifikování garancí na minimalizování
negativních vlivů stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení
zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím
méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu předkládané
Dokumentace nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném záměru.
V příloze předkládané Dokumentace je doložena Přehledná situace záměru, ze které je patrný
rozsah předkládaného záměru.
Zvláštní pozornost je věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr
charakteristické. Jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, oblast vlivů na flóru,
faunu a ekosystémy a dále oblast vlivů na krajinu. Tím je smysl zákona naplněn věcně.
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V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byly vypracovány tato hodnocení:
• Entomologický průzkum;
• Floristický průzkum;
• Vegetační screening;
• Vertebrachololgický průzkum.
Hodnocení bylo provedeno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny.
Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je zpracováno v souladu
s materiálem „Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Věstník Ministerstva životního
prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23“ (Roth P., 2007:).
Hodnocení bylo provedeno držitelem autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona.
Pro oblast vlivů na krajinu byla vypracována tato studie:
• Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz.
Vyhodnocení bylo provedeno držitelem autorizace.
Dále byly zpracovány tyto studie:
• Akustická studie;
• Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví;
• Posouzení vlivu neionizujícího záření.
Při hodnocení byla použita standardní metodika EIA daná zákonem č. 100/2001 Sb. v platném
znění.
Použití uvedených způsobů vyhodnocení splnilo hlavní cíle předkládané Dokumentace,
posouzení negativních i pozitivních vlivů, které vyvolá realizace a provoz posuzované akce.
Informace o zájmovém území byly získány z mapových podkladů, z literatury, z konzultací
s příslušnými odborníky a z konzultací s pracovníky státní správy a samosprávy. Získané údaje
byly prověřeny a doplněny vlastním průzkumem lokality.
Při zpracování Dokumentace byly použity informace a údaje z následujících zdrojů:
• literatura a další písemné podklady;
• 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 životní prostředí
• Zpravodaje EIA, Ministerstvo životního prostředí
• Manuál prevence v lékařské praxi, Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. a spolupracovníci,
Státní zdravotní ústav, Národní program zdraví, 1998
• Elektroatlas 1:100 000 Česká republika, ČEPS a.s.
• Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ
ČSAV v Brně
• Podklady pro EIA záměru „Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice – Chrást“ (zpracovatel
Čeps Invest, a.s., 12/2013)
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• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - digitální data (Natura 2000,
velkoplošná chráněná území, maloplošná chráněná území, lokální a regionální územní
systém ekologické stability na území CHKO) ve formátu *shp
• Krajský úřad Plzeňského kraje – digitální data (Přírodní parky) ve formátu *shp
• Mapové podklady (1:10 000, 1:50 000), ČEPS, a.s.
• Internetové zdroje:
- http://klasifikace.pedologie.czu.cz/
- www.sowac-gis.cz/
- http://mapy.nature.cz/
- http://drusop.nature.cz/
- www.mzp.cz/
- http://heis.vuv.cz/
- www.biomonitoring.cz/
- www.pardubickykraj.cz/
- www.cenia.cz
- http://geoportal.gov.cz/
- www.ochranaprirody.cz/
- http://voda.gov.cz/portal/cz/
- www.chmi.cz
- www.szu.cz
- www.cuzk.cz
- www.plzensky-kraj.cz
- www.geology.cz
- www.npu.cz
- www.rsd.cz
- http://www.geofond.cz
- http://www.nature.cz
- http://www.mapy.cz/
Fotodokumentace
Fotodokumentace byla pořízena zpracovatelem Oznámení v rámci prohlídek stávajícího stavu
předmětného nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV mezi TR Přeštice a TR Chrást
a souvisejícího okolí.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru výstavby zdvojeného vedení
o napěťové hladině 400 kV na životní prostředí, se nevyskytla absence nebo zásadní nedostatek
informací. Ve fázi přípravy záměru nebyly známy některé detaily ryze technického charakteru,
které ovšem neměly významný vliv na zpracování této dokumentace a zásadně neovlivnily
formulaci závěrů a doporučení.
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Lze konstatovat, že v průběhu zpracování Dokumentace se nevyskytly takové nedostatky
ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
E.I. Variantní řešení trasy vedení
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5., jedná se o zdvojení vedení o napěťové hladině 400 kV mezi TR
Přeštice a TR Chrást. Předmětné vedení o napěťové hladině 400 kV představuje rozsáhlou
liniovou stavbu, kdy délka trasy vedení je cca 33 km. Trasa dvojitého vedení je v maximální možné
míře vedena v koridoru současného jednoduchého vedení 400 kV s označením V431. Změnu
trasy vedení oproti současnému stavu představuje úsek mezi lomovými body R5 a R6, kde je
trasa dvojitého vedení přeložena cca 50 m severně od stávajícího vedení.
Z výše uvedeného vyplývá, že variantní umístění trasy vedení se neuvažuje, protože:
z větší části se jedná o přestavbu stávajícího vedení;
v maximální míře bude využito stávající trasy vedení a bude využito stávajícího koridoru.
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F. ZÁVĚR
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní prostředí ani
ovzduší. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru záměru.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky na ochranu veřejného zdraví
a lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty na trvale žijící obyvatele nebudou
záměrem ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány.
V důsledku výstavby nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV dojde k trvalému záboru
zemědělské půdy. Trvalý zábor pozemků je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto
důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný. Pozemky určené k
plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny jen minimálně. Nové omezení lesních pozemků ve
využívání a plnění funce lesa v rozsahu cca 0,23 ha z důvodu posunu trasy mezi lomovými body
R5 – R6 vznikne v k. ú. Nezvěstice. Přesná plocha trvalého omezení PUPFL bude stanovena
v dalším stupni projektové dokumentace.
Realizací záměru nelze očekávat negativní ovlivnění ve vztahu ke kvalitě ovzduší, jakosti
povrchových i podzemních vod, vodních zdrojů, úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností půdy,
dopravní infrastruktury a geologických či paleontologických památek. V průběhu výstavby a
vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla nastat jakákoliv kontaminace přírodních
zdrojů.
Z provedených posouzení vyplývá, že hodnocený záměr v předložené podobě nemá významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany dotčené Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti
ani na flóru, faunu a dotčené ekosystémy.
Realizace záměru sice ovlivní řadu pozitivních hodnot krajinného rázu, ale tento vliv lze vnímat
jako málo mírný až únosný. Stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a
je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Lze konstatovat, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo
zhoršení stávajících podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru.
Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech
v dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Oznamovatel:
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefonIng. Andrew Gayo Kasembe Ph.D.
oprávněného zástupce oznamovatele
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 211 044 356
Název záměru:

„Zdvojení stávajícího vedení V431 Přeštice - Chrást“
Charakter záměru:
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie. Cílem záměru je posílení přenosového profilu mezi TR Přeštice a TR Chrást
zdvojením stávajícího vedení s označením V431/V831 o napěťové hladině 400 kV o celkové délce
cca 33 km z důvodu zajištění dostatečné přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové
soustavy ČR.
Umístění záměru:
Kraj: Plzeňský kraj.
ORP: Přeštice, Blovice, Plzeň, Rokycany.
Obec: Dolní Lukavice, Přeštice, Dolní Lukavice, Řenče, Střížovice, Vlčtejn, Netunice, Chválenice,
Nezvěstice, Šťáhlavy, Nezbavětice, Šťáhlavy, Lhůta, Starý Plzenec, Tymákov, Ejpovice, Kyšice,
Dýšina, Chrást.
Katastrální území: Dolní Lukavice, Přeštice, Krasavce, Vodokrty, Osek u Vodokrt, Háje u
Vodokrt, Střížovice u Plzně, Vlčtejn, Netunice, Chouzovy, Želčany, Olešná u Nezvěstic,
Nezvěstice, Šťáhlavice, Nezbavětice, Šťáhlavy, Lhůta u Tymákova, Sedlec u Starého Plzence,
Tymákov, Ejpovice, Kyšice u Plzně, Dýšina, Chrást u Plzně.
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Obrázek č. 38 Umístění záměru

Stručný popis záměru:
Zdvojení vedení V431 představuje liniovou stavbu o délce vedení cca 33 km. Nové dvojité vedení
s označením V431/831 bude od TR Přeštice po lomový bod R1 vybudováno v nové trase severně
od stávajícího dvojnásobného vedení s označením V431/432 v délce cca 0,6 km. Od lomového
bodu R1 se napojí na stávající trasu dvojnásobného vedení s označením V431/432 a vede ve
stávajícím koridoru až po lomový bod R5. Od lomového bodu R5 u obce Střížovice po lomový
bod R6 bude nové dvojité vedení s označením V431/831 severně přeloženo o 50 m do nové trasy
a vedeno v souběhu se stávajícím dvojnásobným vedením s označením V431/432 v délce cca
5,0 km. Dvojité vedení s označením V431/831 bylo v nové trase od lomového bodu R5 po lomový
bod R6 v souběhu s vedením označeným V432 řešeno v rámci procesu EIA záměru „V432 Kočín
– Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“. K danému úseku vedení V431/831, jež byl
součástí záměru „V432 Kočín – Přeštice, zdvojení stávajícího vedení 400 kV“, vydalo Ministerstvo
životního prostředí dne 17. 4. 2013, pod č. j. 24478/ENV/13 souhlasné stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí. Od lomového bodu R6 po nově posunutý lomový bod
R17 pokračuje nové dvojité vedení s označením V431/831 v trase stávajícího jednoduchého
vedení s označením V431. Od lomového bodu R17 je dvojité vedení s označením V431/831 nově
zaústěno do TR Chrást.
Zdvojení vedení představuje odstranění stávajích stožárových konstrukcí tvaru Dunaj a Kočka
včetně základů a jejich náhradu za stožáry tvaru Dunaj. Šířka koridoru vedení je dána průmětem
krajních vodičů a zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m v případě vedení o napěťové hladině 400 kV.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV činí 69,4 m v běžné trase.
Popis stavu životního prostředí v dotčeném území
Trasa vedení s označením V431/831 kříží 23 vodních toků. Mezi nejvýznamnější patří řeky Úhlava
a Úslava, které jsou vyhláškou č.178/2012 Sb. stanovené jako významné vodní toky. Dále trasa
vedení kříží 2 vodní plochy (Nový rybník, bezejmenná vodní nádrž).
Trasa záměru neprochází Chráněnou oblastí přirozené akumulace vod, v okolí rozvodny Přeštice
zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje III. stupně. Trasa vedení zasahuje do
záplavového území vodního toku Úhlava a jeho aktivní zóny.
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Dotčené území se nachází v citlivé oblasti. Trasa záměru prochází zranitelnými oblastmi od obce
Střížovice po obec Nezvěstice.
Záměr nezasahuje do žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality. Velkoplošná ani
maloplošná chráněná území nejsou záměrem dotčena, pouze v případě přírodní památky
Sedlecká rokle zasahuje ochranné pásmo vedení do ochranného pásma přírodní památky.
Trasa vedení protíná prvky ÚSES lokálního, regionálního a nadregionálního významu. Jedná se
o RBK 208, nadregionální biokoridor K64 Běleč, LBC 249/05, regionální biocentrum 885 Úslava
u Šťáhlav LBC 2006/02, 2006/03, 2005/04, 2005/05 a 2006/02.
V koridoru vymezeném pro výstavbu dvojitého vedení se nachází chráněná ložisková území
Ejpovice, Ejpovice I. a Kyšice, dále dobývací prostor Kyšice a výhradní plocha ložiska Kyšice Ejpovice. Záměr neprochází poddolovaným územím ani nezasahuje do geologicky významné
lokality.
V trase záměru se nenachází žádné kulturní památky ani památkově chráněná území, ale trasa
vedení kříží území archeologického významu ÚAN I. kategorie.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
Zhodnocení:
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru záměru.
Ve všech případech, tj. v období výstavby a provozu, budou zajištěny veškeré hygienické
požadavky na ochranu veřejného zdraví a lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické
aspekty trvale žijících obyvatel nebudou realizací záměru ovlivněny a budou v maximální míře
minimalizovány. Případné vlivy záměru na obyvatelstvo, jsou proto spíše rázu psychologického,
majetkového či estetického.
Realizací záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k ovlivnění kvality ovzduší,
jakosti povrchových i podzemních vod ani vodních zdrojů, flóry, fauny a dotčených ekosystémů,
úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností půdy, dopravní infrastruktury a geologických
či paleontologických památek. V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá,
že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů. Vlivy záměru na kulturní památky nejsou
předpokládány a nedochází k významnému ovlivnění dochovaných hodnot krajinného rázu
v území dotčeném záměrem.
Lze konstatovat, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo
zhoršení stávajících podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru.
Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech
v dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik (viz Kapitola
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné).

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

134

