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Přehled zkratek
AC
ČR
ČSN
DOKP
DÚR
EIA
EVL
CHMÚ
CHKO
CHOPAV
MKR
MZCHÚ
MŽP
OZKO
PP
PR
PUPFL
TR
UCTE
ÚP
ÚSES
ÚTP
VKP
VÚC
VÚV
VVN
ZCHÚ
ZPF
ZUR

střídavý proud (angl. Alternating Current)
Česká republika
Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma)
dotčený krajinný prostor
dokumentace pro územní rozhodnutí
posuzování vlivů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment)
evropsky významná lokalita
český hydrometeorologický ústav
chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
místo krajinného rázu
maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemek určený k plnění funkcí lesa
trafostanice
Unie pro koordinaci přenosu elektrické energie (angl. Union for the Co-ordination
of Transmission of Electricity)
územní plán
územní systém ekologické stability
územně technický podklad
významný krajinný prvek
velký územní celek
výzkumný vodohospodářský úřad
velmi vysoké napětí
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje
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Úvod
Pro záměr Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov – Drmoul bylo v souladu s požadavky zákona č.100/01 Sb.
vypracováno oznámení záměru v rozsahu přílohy č.4 zákona (S. Postbiegl, AMEC, s.r.o., Brno, květen 2011).
Oznámení bylo podkladem pro provedení zjišťovacího řízení podle uvedeného zákona. Závěr zjišťovacího řízení
byl vydán MŽP Praha, pod č.j. 62861/ENV/11JMK 85490/2010 a je uveden v příloze č.5.
K oznámení záměru se vyjádřili:
-

Karlovarský kraj; značka 2379/ZZ/11 ze dne 18.7.2011

-

Obec Trstěnice; vyjádření ze dne 18.7.2011

-

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; značka 2379/ZZ/11 ze dne
18.7.2011

-

Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí; č.j. MUCH 52575/2011-ŽP, ze dne 30.06.2011

-

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor životního prostředí; č.j. OŽP/11/2306 ze 1.8.2011

-

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech; č.j. KHSKV
6488/2011/HOK/Gal

-

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary; značka
ČIŽP/441/OOO/1100619.013/11/DHP ze dne 11.7.2011

-

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel; č.j. MZDR 46393/2011-2/OZS-ČIL-Pr

-

Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary; značka 1385/SL/11 ze dne 12.7.2011

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany zvláště chráněných částí přírody; č.j.1716/620/11 ze dne
29.7.2011

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší; ze dne 28.6.2011

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí; č.j.1467/660/11 ze dne
8.7.2011

-

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod. č.j. 1569/740/11 ze dne 7.7.2011

Na základě oznámení a vyjádření k oznámení dospěl příslušný úřad k závěru, že ve smyslu ustanovení §7 odst.
4 zákona se předložené oznámení dle přílohy č.4 k zákonu považuje za dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí a současně sděluje, že s ohledem na obdržená vyjádření k záměru v rámci zjišťovacího řízení je třeba
jako podklad pro zpracování posudku o vlivech záměru na životní prostředí doplnit dokumentaci o následující
oblasti:
1. prověřit možná variantní řešení s ohledem na krajinný ráz a na zásahy do lesních porostů;
2. doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem na uplatnění v dálkových pohledech a případné převyšování přírodních
prvků technickými stavbami;
3. konkretizovat činnosti a opatření v navržených segmentech s minimalizací rozsahu nebo omezením stavební
činnosti a prověřit jejich vliv na blízké okolí;
4. posoudit případný vliv záměru na přechodně chráněnou plochu „Cvičiště“;
5. zpracovat podrobný hydrogeologický posudek dotčeného území se zaměřením na možné ovlivnění kvality a
kvantity podzemních vod realizací záměru;
6. doplnit informace o průchodu trasy přes nevýhradní či výhradní ložiska, popř. chráněná ložisková území a
doplnit výčet ploch a bodů poddolovaných území a hlavních důlních děl, kterými navržená trasa prochází;
7. doplnit lokality neofyt nacházejících se v zájmové oblasti, zejména druhů bolševník velkolepý, netýkavka
žláznatá a křídlatka, a navrhnout opatření proti jejich šíření v souvislosti s realizací stavby;
8. vypořádat nebo zohlednit veškeré další relevantní připomínky a doporučení vyplývající z doručených vyjádření
k oznámení záměru.
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Tento předkládaný dokument „Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov – Drmoul, doplnění dokumentace hodnocení
vlivů“ reaguje na požadavky závěrů zjišťovacího řízení a je požadovaným doplněním dokumentace.
Doplnění je provedeno na podkladě původního oznámení s tím, že kapitoly které se doplněním nemění jsou
uvedeny pouze nadpisem a vloženým textem: „Text beze změny“. Texty v kapitolách, které jsou rozšířeny, či
pozměněny jsou uvedeny v celém rozsahu včetně původních textů z oznámení.
Doplnění dokumentace je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. pod vedením autorizované osoby Ing. Stanislava
Postbiegla (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 1178/159/OPVŽP/97).
Do pracovního programu zhotovitele bylo zpracování doplnění zařazeno pod číslem C793-11-1.
Většina požadavků na doplnění dokumentace vychází z vyjádření Městského úřadu Mariánské Lázně, odbor
životního prostředí. Jednotlivé problematické oblasti byly proto se zaměstnanci úřadu před zpracováním
dokumentu diskutovány a jako podklad byly i získány nové informace o území, týkající se výskytu bolševníku
velkolepého.
Dále byly pro zpracování použity podklady poskytnuté oznamovatelem a projektantem záměru a bylo využito
informací presentovaných na veřejné síti (internetu) a archívu autorů.

Vypořádání podmínek vzešlých ze zjišťovacího řízení

Ad 1. prověřit možná variantní řešení s ohledem na krajinný ráz a na zásahy do lesních
porostů;
Z důvodů zvyšujících se nároků na přenosové schopnosti a spolehlivost přenosové soustavy v území je navrženo
propojení stávajícího vedení 2x 110 kV Jindřichov – Vítkov a trafostanice Drmoul. Záměrem je tedy propojení
dvou koncových bodů, pokud možno nejkratší trasou a současně s minimalizací problematických úseků a to jak
z technického hlediska, tak i mj. z hlediska minimalizace dopadů na složky životního prostředí.
Výběr trasy koridoru, jako nadmístní záměr, musel byl zahrnut do přípravy vyšší územně plánovací dokumentaci
- Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (dále ZÚR). V rámci projednávání ZÚR byla na základě
připomínek záměru investora - společností ČEZ Distribuce, a.s. - navrženo variantní trasování koridoru, které se
na rozdíl od návrhu vyhýbalo sídlům a snižovalo zásah do lesních porostů. Konečná vybraná trasa pak byla
kladně posouzena při vyhodnocování vlivů koncepce ZÚR dle zákona č. 100/01 Sb. (vyhodnocení vlivů na
životní prostředí – také „SEA“), bylo provedeno hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
(také „NATURA“) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (také „URÚ“).
Příslušné dotčené orgány se ke konečné trase koridoru vyslovily souhlasně nebo ji nepřipomínkovaly a ZÚR na
základě usnesení zastupitelstva kraje ZK 223/09/10, ze dne 16.09.2010 nabyly účinnosti k 16.10.2010.
S určitou mírou variantnosti je možné hledat optimální umístění jednotlivých stožárů ve schváleném koridoru.
Procesem EIA je projednáváno hledisko minimalizace negativního působení na životní prostředí, ale požadavek
na variantní řešení trasy mimo koridor stanovený v ZÚR je v této fázi přípravy stavby nerelevantní (podrobný
přehled zvažovaných variant a hlavní důvody pro jejich výběr, resp. odmítnutí je uveden v kapitole B.I.5).

Ad 2. doplnit vizualizaci celé trasy s ohledem na uplatnění v dálkových pohledech a
případné převyšování přírodních prvků technickými stavbami;
Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz včetně vizualizace bylo dostatečně provedeno a je uvedeno v
samostatné studii, která je přílohou č.4 oznámení záměru. Pro detailnější posouzení vlivu záměru na krajinný ráz
byl celý záměrem dotčený krajinný prostor rozdělen na 18 míst krajinného rázu (MKR). Pro vymezení těchto míst
bylo vzato v úvahu především prostorové vymezení (ohraničení) a stejnorodost krajinné scény z hlediska
přírodních, kulturních a historických charakteristik. Každé takto vymezené místo bylo samostatně vyhodnoceno.
V kapitole č.4 přílohy č.4 oznámení pak byly provedeny vizualizace nového vedení z reprezentativních míst.
Součástí vyhodnocení bylo porovnání variant barevnosti a z toho i vyplynulo doporučení vhodného nátěru
stožárů. Do textu oznámení pak byly přeneseny jen stručné závěry z tohoto vyhodnocení, požadované
podrobnosti jsou uvedeny v samostatné příloze č.4.
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Ad 3. konkretizovat činnosti a opatření v navržených segmentech s minimalizací
rozsahu nebo omezením stavební činnosti a prověřit jejich vliv na blízké okolí;
Stavební činnost v dotčeném území bude přizpůsobena území a podmínkám daným ve vyjádřeních dotčených
organizací a orgánů státní správy. Obecně lze říci, že tam, kde to bude nezbytně nutné, je možno provádět
stavební činnost bez stavební mechanizace, tj.ručně.
K příjezdům na staveniště budou především využívány státní silnice a místní komunikace, dále cesty, které dle
potřeby budou upraveny, event. zpevněny. V místě stavby, tj. mezi jednotlivými podpěrnými body se bude
pojíždět v tzv. montážním pruhu, tj. v pruhu širokém cca 2 m na každou stranu od osy vedení. Výběr tras pro
pojezdy ve volném terénu (mimo komunikace a cesty) budou zohledňovat požadavky orgánů ochrany přírody a
budou konzultovány s majiteli pozemků.
Konkrétní řešení činnosti spojené s výstavbou vedení budou detailně řešeny v dokumentu Plán organizace
výstavby“ (POV), který bude projednáván mj. s orgány ochrany přírody a dle požadavků upravován.
Vegetace ovlivněného území podél trasy elektrovodu byla zhodnocena vegetačním screeningem (květen 2006).
Území bylo zkoumáno v šířce 50 m na každou stranu od trasy. Celé území bylo rozděleno do segmentů s +homogenní vegetací a stejnou přírodovědnou hodnotou. U těchto segmentů byl stanoven hlavní typ vegetace a
vedlejší typy vegetace. V červnu až září 2009 zde byl proveden podrobnější průzkum jednotlivých taxonomických
skupin, který doplnil poznatky o vegetaci o botanické složení.
Konkrétně pak požadavek směřuje na specifikaci povolených činností v navržených segmentech s minimalizací
rozsahu prací nebo omezením stavební činnosti. Je vlastně požadavkem na zpřesnění podmínek č. 1, 2, 3,
uvedených v biologickém hodnocení (kapitola č.8 přílohy č. 3.5. oznámení).
Citace podmínky č.1:
Při výstavbě nesmí být nijak dotčeny tyto segmenty přírodních stanovišť: 7 (jen vodní tok), 19 (jen vodní tok), 36
(jen vodní tok), 43, 51, 56, 58, 69, 71, 72, 76, 82 (jen vodní tok), 84 (jen vodní tok), 84, 98 z důvodu ochrany
reprezentativních biotopů a zvláště chráněných druhů. Technologii výstavby je nutné uzpůsobit tak, aby
segmenty nebyly dotčeny ani pojezdy techniky. Při vytyčení staveniště musí být tyto segmenty vyznačeny
v terénu. Zcela výjimečné území zahrnují segmenty 71, 72 a 76.
Konkrétně pro podmínku č. 1 tedy platí, že:
- do těchto segmentů nesmí být umísťovány stožáry,
- nesmí v nich být prováděny jiné terénní úpravy při nichž by docházelo k narušování povrchu půdy,
- nesmí do nich být umísťovány manipulační plochy,
- nesmí v nich být pojížděno stavební mechanizací,
- není možné vstupovat do vodních toků nebo v nich pojíždět,
- k převedení vodičů přes tyto plochy musí být zvolena taková technologie, aby nedošlo k narušení vegetace
nebo půdního povrchu (viz. popis technologie výstavby v oznámení záměru),
- segmenty musí být vyznačeny v terénu,
- omezení se netýkají případného vyřezávání dřevin v ochranném pásmu elektrovodu,
- činnosti v těchto segmentech a v navazujícím území by měl dozorovat biologický stavební dozor.
Citace podmínky č.2:
Při výstavbě je žádoucí minimalizovat rozsah manipulačního pruhu nebo jej řešit dočasnou panelovou cestou u
těchto segmentů přírodních stanovišť: 7, 9, 19, 20, 26, 36, 37, 38, 61, 74, 78, 80, 82. Konkrétní způsob
minimalizace manipulačního pruhu je možné řešit přímo při výstavbě ve spolupráci s biologickým stavebním
dozorem.
Konkrétně pro podmínku č. 2 tedy platí, že:
- bude minimalizován manipulační pruh na minimální možnou šířku,
- manipulační pruh bude vytyčen v terénu a mimo něj nesmí docházet k narušování půdního povrchu pojezdy,
- do těchto segmentů nebudou umísťovány manipulační plochy,
- na podmáčených lokalitách bude v případě potřeby zamezeno významnějšímu narušení půdního povrchu při
pojezdech stavební mechanizace položením dočasné panelové cesty.
Citace podmínky č.3:
Při výstavbě musí být minimalizován zásah do vzrostlých dřevin hodnotných alejí, které trasa záměru protíná.
Jedná se zejména o tyto segmenty: 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67. Jednou z možností řešení je zajištění
dostatečné výšky vedení nad alejemi.
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Pro podmínku č. 3 platí, že:
- v případě těchto segmentů je trasa vedení zvolena tak, aby byl minimalizován počet hodnotných dřevin,
které by pod vedením a v jeho ochranném pásmu rostly a musely být káceny,
Navrhované podmínky jsou přeneseny do kapitoly D.IV.

Ad 4. posoudit případný vliv záměru na přechodně chráněnou plochu „Cvičiště“;
Zákres přechodně chráněné plochy „Cvičiště“ (dále PCHP) a trasy vedení je uveden v příloze č.2. Ze zákresu je
zřejmé, že je trasa vedena podél jižního (delšího) okraje plochy bez kontaktu a plochu PCHP přechází
v západním úzkém výběžku plochy. Toto místo křížení bylo v biologickém průzkumu (příloha č.3.1.) podrobněji
popsáno jako lokalita B15 a při biologickém hodnocení (viz např. oznámení mapová příloha č.3.7.) označeno jako
segment č. 98. Křížení s PCHP bylo posouzeno a je v oznámení a jeho přílohách uvedeno, neúplností oznámení
je skutečnost, že nebylo uvedeno, že se v tomto místě jedná o křížení s PCHP.
PCHP byla zřízena k ochraně biotopů a druhů vázaných na sukcesní stadia vegetace na bývalém vojenském
cvičišti, např. hnědáska chrastavcového. Případné narušení přechodně chráněné plochy v tomto prostoru by
mohlo spočívat v narušení vegetace a půdního povrchu při pojezdech techniky. Aby bylo vyloučeno takové
narušení, byl celý segment 98 zařazen do podmínky č. 1 biologického hodnocení, vylučující zásah do segmentu
(viz předchozí Ad 3).
Nebudou zde proto umísťovány stožáry ani zde nebude pojíždět stavební technika. K převedení vodičů musí být
využita taková technologie, při které nebude k pojezdům docházet. Segment bude vytyčen a bude zde asistovat
biologický dozor. Nemělo by proto docházet ani k narušování vegetace, ani zvláště chráněných druhů rostlin (zde
vemeník dvoulistý) ani živných rostlin hnědáska chrastavcového (čertkus luční). Případné vyřezávání dřevin (po
konzultaci s příslušným OOP) může být z hlediska zachování lokality spíše přínosem.
Při dodržování navrhovaných podmínek může mít záměr na PCHP jen vliv minimální a to v době výstavby,
v období provozu se předpokládá vliv nulový.
POZN: Původní návrh trasy koridoru uvedený v návrhu ZÚR byl veden v kontaktu s jižní stranou PCHP a tedy z hlediska vlivu
na PCHP kontroverzněji.

Ad 5. zpracovat podrobný hydrogeologický posudek dotčeného území se zaměřením na
možné ovlivnění kvality a kvantity podzemních vod realizací záměru;
Požadavek vyplynul z nepřesně formulované věty uvedené v kapitole D.IV. oznámení záměru. V této kapitole
stojí: „V dalším stupni projektové přípravy, v rámci zpracování podrobného inženýrsko-geologického
hydrogeologického průzkumu dotčeného území, budou upřesněny údaje o výšce hladiny podzemní vody v
prostoru jednotlivých stožárů a posouzeno možné ovlivnění kvality resp. kvantity podzemních vod“.
Toto je špatná formulace ze strany zpracovatele oznámení. V rámci zpracovávání projektové dokumentace pro
stavební povolení bude v každém stožárovém místě proveden podrobný inženýrsko-hydrogeologický průzkum..
Tento průzkum nebude však prováděn prioritně z důvodů možného ovlivnění kvality resp. kvantity podzemních
vod záměrem, ale z důvodů nutnosti správného výpočtu založení stožárů. Základy stožárů jsou monolitické,
tudíž nepředstavují liniovou překážku pro proudění vody, a proto nelze očekávat významné změny ve výšce
hladiny podzemní vody. Vzhledem k charakteru založení stavby (stožárů) lze vliv na podzemní vody tohoto
záměru vyloučit, jak je i uvedeno v kapitole D.I.4 oznámení.
Vypracování podrobného hydrogeologického posudku celého dotčeného území není v této fázi přípravy stavby
nezbytně nutné. Důvodem je, že v dalším stupni projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude již
známo přesné umístění stožárů a na těchto konkrétních místech bude proveden geologický průzkum.
Předpokládá se, že v trase nového vedení bude provedeno cca 120 geologických vrtů. Na základě těchto
konkrétních výsledků pak budou vypočítány kubatury a velikosti základu každého stožáru. Pokud bude ve
stožárovém místě zjištěna podzemní voda, bude zakládání stožáru této skutečnosti přizpůsobeno. Tedy bude
zvolena taková technologie, která umožní bezpečné založení stožáru s ohledem na minimalizaci ovlivnění
podzemních vod.
Tímto se omlouváme za nepřesnou formulaci v kapitole D.IV. oznámení a doufáme, že jsme tímto uvedli vše na
pravou míru.
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Ad 6. doplnit informace o průchodu trasy přes nevýhradní či výhradní ložiska, popř.
chráněná ložisková území a doplnit výčet ploch a bodů poddolovaných území a
hlavních důlních děl, kterými navržená trasa prochází;
Uvedené požadavky jsou podrobně zpracovány v rozšířené kapitole č. C.II.6. tohoto dokumentu. Text je doplněn
grafickou přílohou č.3 s vyznačením poddolovaných území a hlavních důlních děl v trase vedení a její blízkosti.
Požadavkem je doplnění informace o území, která je z hlediska vlivů na životní prostředí minoritní, ale je
významná z hlediska realizace záměru. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení
speciálního geologického průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb
v těchto oblastech. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem
Ministerstva životního prostředí a za jím stanovených podmínek.
Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů
na poddolovaném území, která musí být dodržena.

Ad 7. doplnit lokality neofyt nacházejících se v zájmové oblasti, zejména druhů
bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá a křídlatka, a navrhnout opatření proti jejich
šíření v souvislosti s realizací stavby;
Požadované je provedeno v kapitole C.II.7. a D.IV. Text je doplněn grafickou přílohou č.4.

Ad 8. vypořádat nebo zohlednit veškeré další relevantní připomínky a doporučení
vyplývající z doručených vyjádření k oznámení záměru.
V následujícím textu jsou vybrané kapitoly doplněny, či upraveny s ohledem na připomínky a doporučení
vyplývající z vyjádření k oznámení záměru.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Text je beze změny, uvádíme pro úplnost.

A.1. Obchodní firma
EGEM, a.r.o.

A.2. IČ
63886464

A.3. Sídlo
Novohradská 736/36
370 08 České Budějovice

A.4. Oprávněný zástupce
Ing. Jitka Beladová
Tel.: 267 199 160
E-mail: jitka.beladova@egem.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:
Nové vedení 2 x 110 kV Jindřichov - Drmoul
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
zákona je následující:
kategorie:

II

bod:

3.6.

název:

Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepříslušní do kategorie I.

sloupec:

A

Dle § 4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
POZN: Vzhledem k tomu, že je oznamováno vedení elektrické energie o napěťové hladině 110 kV, není zařazován do
kategorie I, bod 3.6. „Nadzemní vedení elektrické energie o napětí nad 110 kV a délce nad 15 km“. V této I. kategorii jsou
zařazeny záměry s přenosovým napětím „nad 110 kV“, tedy s napětím vyšším, než 110 kV. (tedy např. 220 kV, 400 kV).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je realizace vedení elektrické energie o přenosovém napětí 2 x 110 kV a délce cca 27,9 km.
Vedení je projektováno v koridoru, který je jednoznačně dán vyšší územně plánovací dokumentací – Zásadami
územního rozvoje Karlovarského kraje, které byly schváleny zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č.
ZK 223/09/10 dne 16.9.2010.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Vedení je projektováno v koridoru dle schválených Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Prochází
katastrálními územími uvedenými v následující tabulce č.1.
Tab. 1. Dotčená katastrální území
Kraj

Okres Obec

Katastr

Dolní Žandov Dolní Žandov

Karlovarský Cheb

Milíkov

Malá Šitboř, Velká Šitboř

Odrava

Mostov, Odrava

Okrouhlá

Jesenice u Chebu, Okrouhlá u Chebu

Stará Voda

Jedlová u Staré Vody, Stará Voda u Mariánských Lázní

Trstěnice

Horní Ves u Mariánských Lázní, Skelné Hutě, Trstěnice u Mariánských Lázní

Tři Sekery

Krásné u Tří Seker, Tři Sekery u Kynžvartu, Tři Sekery u Tachova

Tuřany

Lipoltov
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V průběhu projednáními Zásad územního rozvoje byl původní návrh koridoru připomínkován investorem záměru
- společností ČEZ Distribuce, a.s., bylo navrženo nové trasování. Toto nové trasování bylo odsouhlaseno.
Porovnání původní a schválené trasy je uvedeno v příloze č.1.
V obrázku níže je uveden výřez z výkresu ploch a koridorů nadmístního významu v schválených ZÚR a zákres
situace.
Obr. 1. Situace záměru (bez měřítka)

Výkres ploch a koridorů nadmístního významu
(výřez grafické přílohy č.2 ZÚR Karlovarského kraje)

Situace záměru – bleděmodrá linie

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

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Text beze změny

Umístění záměru, varianty trasování
Záměr je oznamován v jedné variantě koridoru. Navržená trasa představuje relativně nejkratší spojku obou
koncových bodů, bez vytváření významných závleků a prodlužování vedení v krajině.
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S určitou mírou volnosti je možné řešit pouze technické řešení a detailní umístění jednotlivých stožárů a to vždy
tak, aby vedení nebylo umisťováno mimo koridor, který je vymezen ve schválené vyšší územně plánovací
dokumentaci – Zásadách územního rozvoje Karlovarského kraje (ZÚR) a jednotlivé stožáry byly umisťovány
v území s ohledem na minimální dopad na biotickou složku životního prostředí.
Výběr trasy koridoru byl variantně prováděn při přípravě a projednávání ZÚR.
Původní koridor byl dle návrhu ZUR Karlovarského kraje veden územím osmi obcí, z nichž v sedmi obcích
procházel intravilánem obce, nebo přímo přes obydlené lokality nebo budovy.
Tento původní návrh trasy byl připomínkován investorem záměru, společností ČEZ Distribuce, a.s. Po
předchozím předjednání změn koridoru se všemi starosty dotčených obcí (v katastru Tří Seker je výsledkem
jednání o třech postupně předložených variantách) byla investorem navržena alternativní trasa. Tato trasa je
směrově obdobná, nicméně se z větší části koridor odchyluje od původního návrhu natolik, že se s ním ani
nepřekrývá. Kromě vymístění koridoru z intravilánu obcí, byla úprava koridoru vedena i snahou o šetrnější
trasování z hlediska vlivu na životnímu prostředí.
V rámci projednávání ZÚR byla tato nově navržená trasa koridoru kladně posouzena při vyhodnocování vlivů
koncepce ZÚR dle zákona č. 100/01 Sb. (vyhodnocení vlivů na životní prostředí – také „SEA“), bylo provedeno
hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – také „NATURA“ a vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území – také „URÚ“).
Příslušné dotčené orgány se k nové trase koridoru vyslovily souhlasně nebo ji nepřipomínkovaly.
Níže uvádíme popis změny nové schválené trasy dle ZÚR oproti návrhu na území jednotlivých obcí (od severu
k jihu):
Obec Odrava: navržená a schválená změna trasy koridoru je vedena východněji od původní trasy, je vedena
územím s menším zásahem do pozemků plnícím funkci lesa.
Obec Tuřanv: navržená a schválená změna trasy koridoru je vedena východně od zastavěné části Lipoltova
(zcela zastavěnou a část obce a přilehlé zahrady míjí). Koridor je veden převážně po polích. Navrhovaná změna
koridoru je rovněž šetrnější k pozemkům plnícím funkci lesa než navržený koridor dle návrhu ZÚR.
Obec Okrouhlá: navržená a schválená změna trasy koridoru na území obce Okrouhlá byla zejména vyvolána
změnou koridoru na území sousední obce Tuřany. Koridor je veden poli a je nově více vzdálen od obce Okrouhlá
a již se nedotýká zemědělského statku u obce Okrouhlá.
Obec Milíkov: změnou návrhu koridoru na území obce je zejména vyhnutí se obytným budovám na jihozápadním
kraji části obce Milíkov – Velké Šitboře. Změna návrhu koridoru vedení je vedena za zastavěnou částí Velké
Šitboře a navazuje na navrhovanou změnu koridoru vedení na území sousední obce Dolní Žandov. Toto řešení
je rovněž šetrnější k pozemkům plnícím funkci lesa než původně navržený koridor dle návrhu ZÚR.
Obec Dolní Žandov: změnou návrhu koridoru na území obce je zejména vyhnutí se zastavěné lokality Manský
Dvůr. Vedení koridoru je řešeno západním obchvatem okolo Manského Dvora. Tato změna koridoru je současně
výrazně šetrnější k pozemkům plnícím funkci lesa, než navržený koridor dle návrhu ZÚR.
Obec Stará Voda: navržená a schválená změna trasy koridoru již není vedena ve východní části obce Stará
Voda přes zastavěnou oblast a dále pak přes zastavěnou část obce Stará Voda-Sekerské Chalupy. Změna
návrhu koridoru vedení je vedena po jihozápadní straně obce Stará Voda a západně od Severských Chalup.
Obec Tři Sekery: navržená a schválená změna trasy koridoru již není vedena přes intravilán části obce Tři
Sekery – Krásné, ale východně od obce. Dále se důvodu oddálení vedení od obce Tři Sekery se nově navržená
změna koridoru vrací téměř do původního návrhu dle ZÚR až za obcí Tři Sekery.
Obec Trstěnice: nově navržený koridor je na rozdíl od původního návrhu veden s menším překryvem s
přechodně chráněnou plochou "Cvičiště“ při jeho jihozápadním okraji. Nový návrh tak umožňuje vedení trasy
elektrovodu mimo plochy PCHP. Dále se koridor oddaluje od obce Horní Ves a s původní trasou se shoduje až
v blízkosti rozvodny Drmoul.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje
Text beze změny
Údaje o výstavbě
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Stavební činnost v dotčeném území bude přizpůsobena území a podmínkám daným ve vyjádřeních dotčených
organizací a orgánů státní správy. Detailní řešení stavební činnosti bude součástí navazujících dokumentací
připravovaných pro územní řízení a stavební povolení (zejména dokument program organizace výstavby – POV).
Podrobnější podmínky pro výstavbu vedení jsou uvedeny v části D.IV. Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Výstavba vedení je charakteristická jednak činností v místě umístění stožárů a pojezdy techniky ze zařízení
staveniště na konkrétní místo stavby.
Doprava
K příjezdům na staveniště budou především využívány statní silnice a místní komunikace, dále cesty, které dle
potřeby budou upraveny, event. zpevněny. V místě stavby, tj. mezi jednotlivými podpěrnými body se bude
pojíždět v tzv. montážním pruhu, tj. v pruhu širokém cca 2 m na každou stranu od osy vedení. Pojezdy ve volném
terénu (mimo komunikace a cesty) však budou konzultovány s majiteli pozemků. Toto bude detailně řešeno v
POV, který bude součástí dokumentace pro stavební povolení.
Pro příjezdy/odjezdy techniky do prostoru staveniště budou v POV uvedeny k projednání nejvhodnější dopravní
trasy. Při volbě tras bude jako jedno z kritérií uvažováno i s minimalizací rizika pojezdů techniky přes plochy
s výskytem invazních druhů rostlin (zde zejména bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavka žláznatá). Důvodem je
omezení rizika zavlékání semen těchto rostlin z místa jejich výskytu do okolí dopravní technikou.
Při pojezdech techniky v blízkosti nejcennějších přírodních stanovišť budou tyto v terénu označeny, aby na ně
nebylo pojížděno a nemohly tak být poškozeny.
Výkopy základů
V následující fázi přípravy záměru budou určena místa pro umístění jednotlivých stožárů. Jedním z kritérií pro
umístění je omezení stavební činnosti v prostorech cenných přírodních segmentů. Po jednoznačném určení
umístění stožáru bude zde proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, na základě kterého bude
zvolen způsob založení každého stožáru. Z toho pak vyplyne rozměr základové jámy pro realizaci základu.
Při provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi provozovány mechanismy zajišťující sejmutí ornice a
podorničí a pak bezprostředně navazující výkopové práce pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy.
V případech, že strojní provádění výkopů nebude možné z důvodu cennosti přírodních stanovišť v prostoru
realizace, je uvažováno s prováděním stavební činnost bez stavební mechanizace, tj.ručně.
Použitá technika: rypadlo, nákladní automobily, případně bez stavební mechanizace ruční nářadí.
Betonáž základů
Základové jámy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí, kterou bude nutno v době zrání vlhčit.
Nelze vyloučit nutnost realizace pilotů, toto však vyplyne z geologického průzkumu.
Použitá technika

nákladní automobily, domíchávací automobily, ponorný vibrátor + dieselagregát.

Stožáry
Konstrukční prvky stožárů (válcované profily) 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
ochranným nátěrem.
Použitá technika

nákladní automobily, autojeřáb

Fázové vodiče
Fázové vodiče budou na izolátorové závěsy navěšeny přes kladky. Nejdříve bude taženo montážní copovité, za
které se připevní fázový vodič. Montáží tažným zařízením a upevněním fázového vodiče na izolátorové závěsy
bude tento proces ukončen. Zemnicí lana budou tažena obdobným technologickým postupem. Při montáži
fázových vodičů i zemnícího lana je i z technologických důvodů požadováno, aby nedošlo ke kontaktu vodičů se
zemí.
Použitá technika

nákladní automobily, traktor, navíjecí a brzdné zařízení, montážní plošina, mobilní jeřáb.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Text beze změny
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Text beze změny

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Text beze změny
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda
Text beze změny

B.II.2. Voda
Text beze změny

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Text beze změny

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
K příjezdům na staveniště budou především využívány státní silnice a místní komunikace, dále cesty, které dle
potřeby budou upraveny, event. zpevněny. V místě stavby, tj. mezi jednotlivými podpěrnými body se bude
pojíždět v tzv. montážním pruhu, tj. v pruhu širokém cca 2 m na každou stranu od osy vedení. Pojezdy ve volném
terénu (mimo komunikace a cesty) však budou konzultovány s majiteli pozemků. Toto bude detailně řešeno v
POV, který bude součástí dokumentace pro stavební povolení.
Intenzita dopravy:

variabilní (jednotky až desítky vozidel za den)

Druh vozidel:

převážně nákladní, těžká

Provoz
V době provozu se provádí běžná údržba vedení na základě výsledků kontrol a prohlídek. Provádí se
pochůzková kontrola po trase vedení, kontrola vychýlení, letecká kontrola, preventivní lezecká prohlídka stožárů
a podrobná lezecká prohlídka stožárů. Pro dopravu pracovníků se využívá převážně terénních vozidel, případně
osobní doprava
Intenzita dopravy:

jednotky vozidel za rok

Druh vozidel:

lehká (terénní) osobní, výjimečně těžká (pouze při řešení
některých oprav vedení)
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší
Text beze změny

B.III.2. Odpadní voda
Text beze změny.

B.III.3. Odpady
Text beze změny.

B.III.4. Ostatní
Text beze změny.

B.III.5. Doplňující údaje
Text beze změny.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dotčené území (území v rámci ochranného pásma vedení) se nachází v Karlovarském kraji.
Širším územím prochází významná komunikace první třídy I/21, která dává území antropogenní ráz. Posuzované
vedení 2x110 kV prochází územím Karlovarského kraje cca ze 2/3 v blízkosti této komunikace.
Většina území, kterým vedení prochází je zemědělského charakteru. Dotčené území je velmi málo obydlené,
záměr se bezprostředně (tj. svým ochranným pásmem) nedotýká zástavby dotčených obcí.
Trasa záměru neprochází žádným výhradním či nevýhradním ložiskem ani chráněným ložiskovým územím.
V okolí trasy ale probíhala historické těžba měděných rud (okolí Drmolu a Tří Seker) a v poválečném období pak
průzkum a těžba uranových rud. V trase záměru a její blízkosti se tak nachází několik poddolovaných území.
Část trasy (u obce Dolní Žandov) zasahuje do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Většina trasy prochází
na hranici tohoto chráněného území. Z toho vyplývají i požadavky na zvláštní ochranu přírodních a krajinných
hodnot území. Větší část trasy záměru je zároveň umístěna v maloplošném chráněném území – přírodním parku
Český les. Trasa vedení zasahuje do lokality soustavy Natura 2000.
V souhrnu lze uvést:
⋅

Dotčené území zasahuje do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Prochází třetí a čtvrtou zónou
ochrany.

⋅

V dotčeném území se nenachází žádné další zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku, v dotčeném území nejsou
vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní
památky.

⋅

V dotčeném území (na ploše zamýšlené výstavby) se nachází prvky územního systému ekologické
stability a významné krajinné prvky ze zákona.

⋅

Dotčené území je součástí přírodního parku Český les.

⋅

Dotčené území prochází lokalitou soustavy Natura 2000 – EVL U Jedlové (CZ0413017)

⋅

Záměr kříží výběžek přechodně chráněné plochy „Cvičiště“.

⋅

V dotčeném území se vyskytuje významná invazní rostlina - bolševník velkolepý.

V dotčeném území se s velkou pravděpodobností nenacházejí kulturní ani historické památky, území patří k
územím archeologického zájmu.
Část dotčeného území patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany ekosystémů, nikoli
však z hlediska ochrany zdraví lidí.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Text beze změny.
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C.II.2. Ovzduší a klima
Text beze změny.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Text beze změny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Text beze změny.

C.II.5. Půda
Text beze změny.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologická situace
Text beze změny.
Surovinové a jiné přírodní zdroje
Trasa záměru neprochází žádným výhradním či nevýhradním ložiskem ani chráněným ložiskovým územím
(CHLÚ), právě tak neprochází žádným předpokládaným ložiskem (dle informací uvedených na www.cenia.cz).
V okolí trasy probíhala historické těžba měděných rud (okolí Drmolu a Tří Seker) a v poválečném období pak
těžba uranových rud. V trase záměru a její blízkosti se tak nachází několik poddolovaných území uvedených
v tab. 2 a hlavních důlních děl (tab. 3). Číslování je v souladu s grafickou přílohou č.3.
Tab. 2: Výčet poddolovaných území nacházejících se trase koridoru
Název

Surovina

Rozsah

Rok pořízení
záznamu

Stáří

1

Drmoul 2 - Cech sv. Víta

Měděná ruda - Polymetalické rudy Radioaktivní suroviny

systém

1985

před i po 1945

2

Horní Ves u Mar. Lázní 1 –
Skelné Hutě

Měděná ruda - Polymetalické rudy

systém

1985

do 19. století

3

Tři Sekery u Kynžvartu 2

Měděná ruda - Polymetalické rudy

systém

1985

do 19. století

4

Krásné u Tří Seker-Tři
Sekery u Kynžvartu

Radioaktivní suroviny

ojedinělá

2004

po r. 1945

5

Tři Sekery u Kynžvartu 3

Polymetalické rudy

ojedinělá

1991

do 19. století

6

Dolní Žandov 1

Cín-wolframová ruda – Radioaktivní suroviny

systém

1985

před i po 1945

7

Dolní Žandov 2

Radioaktivní suroviny

ojedinělá

2004

po r. 1945

8

Dolní Žandov 4

Radioaktivní suroviny

ojedinělá

2004

po r. 1945

Číslo

Tab. 3: Hlavní důlní díla nacházející v trase koridoru
Číslo

Název

Lokalita

Surovina

Druh díla

Aktualizace

Rok ukončení provozu

1

Skelné Hutě - komín

Tři Sekery

Měděná ruda

Šachta

2003

Do 19.století

2

Šurf č.7

Panský vrch

Radioaktivní suroviny

Jiné

1999

Po roce 1945

3

Šurf č.8

Panský vrch

Radioaktivní suroviny

Jiné

1997

Po roce 1945

4

Šurf č.9

Panský vrch

Radioaktivní suroviny

Jiné

1999

Po roce 1945
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Číslo

Název

Lokalita

Surovina

Druh díla

Aktualizace

Rok ukončení provozu

5

Šurf č.17

Stará Voda

Radioaktivní suroviny

Jiné

1999

Po roce 1945

6

Štola č.2 ( 26/2 )

Stará Voda

Radioaktivní suroviny

Štola

2000

Po roce 1945

7

Šurf č.4/66 - Dolní Žandov

Dolní Žandov

Radioaktivní suroviny

Jiné

2000

Po roce 1945

8

Šurf č.4

Dolní Žandov

Radioaktivní suroviny

Jiné

2000

Po roce 1945

9

Šurf č.134

Dolní Žandov

Radioaktivní suroviny

Jiné

1999

Po roce 1945

10

Šurf č.130

Dolní Žandov

Radioaktivní suroviny

Jiné

1995

Po roce 1945

11

Šurf č.26 - Manský Dvůr

Dolní Žandov

Radioaktivní suroviny

Jiné

1995

Po roce 1945

12

Šurf č.129

Dolní Žandov

Radioaktivní suroviny

Jiné

1995

Po roce 1945

13

Šurf č.133

Dolní Žandov

Radioaktivní suroviny

Jiné

1995

Po roce 1945

Pozn: Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí
soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby
v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších
předpisů, pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, pracoviště Ústí nad Labem, a
za jím stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin platí ČSN 73 00 39
Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Kapitola je doplněna o nové podkapitoly „Invazní rostliny“ a „Přechodně chráněné plochy“, text ostatních
podkapitol beze změny.
Invazní rostliny
Jedná se o zavlečené nepůvodní druhy rostlin silně expandující, potlačující původní druhy. Na území záměru je
znám a byl i zjištěn významný výskyt bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum). Další jinde
problematické druhy jako netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a některý z druhů křídlatek nebyly v trase
vedení pří biologickém průzkumu zaznamenány.
Bolševník velkolepý je mohutná dvou- až víceletá bylina z čeledi miříkovitých (Apiaceae) s dutou přímou lodyhou
tlustou téměř 10 cm a vysokou 2-4 m, zakončenou plochým složeným okolíkem o průměru i přes půl metru.
Rovněž listy jsou mohutné, až 150 cm dlouhé. Kvete bíle, plody jsou nažky, jedna rostlina jich vyprodukuje
obvykle přes 20 000 (někdy až 100 000), proto se rychle šíří a patří v ČR i celé střední Evropě k
nejagresívnějším invazním druhům. U nás je běžný zejména podle vodních toků a na ruderálních plochách,
vytlačuje původní vegetaci a jeho výskyt je místy kalamitní. Je velmi nebezpečný, obsahuje fototoxické látky - po
kontaktu s rostlinou a následném oslunění se vytvářejí velmi bolestivé a obtížně hojitelné puchýře; nebezpečné je
i nadýchání ve vzduchu rozprášených šťáv při kosení.
Z nejdůležitějších vlastností bolševníku, díky kterým je mimořádně úspěšným invazním druhem, jsou:
⋅

klíčení brzy na jaře, dříve než se objevuje původní vegetace

⋅

nízká mortalita vzrostlých rostlin

⋅

rychlý růst listových růžic a jejich schopnost tvořit hustý porost a zastínit ostatní rostlinné druhy

⋅

dostatek rostlin, které kvetou a vytvářejí semena

⋅

schopnost rostlin rostoucích v nepříznivých podmínkách odložit kvetení na pozdější dobu, dokud si
nevytvoří dostatečné množství zásobních látek (až 12 let),

⋅

kvetení dostatečně brzy ve vegetační sezóně, umožňující rostlinám úspěšně dokončit životní cyklus a
vytvořit zralá semena,

⋅

vysoká plodnost a schopnost samoopylení, díky nimž i jediná rostlina může začít invazi

⋅

vysoká hustota semen v půdní bance a přežívání některých semen po dobu minimálně dvou let (až 10 let
dle různých zdrojů),

⋅

velmi vysoká klíčivost semen,

⋅

vysoká mobilita semen díky plavání v tekoucí vodě (semeno může plavat více než týden).
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I když majitelé napadených pozemků mají ze zákona (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) povinnost bolševník hubit, tato činnost není obvykle prováděna a
nutno doplnit, že bez koordinace s majiteli okolních pozemků může být neúčinná.
Město Mariánské Lázně řeší v rámci pilotního projektu již druhým rokem plošnou likvidaci bolševníku velkolepého
v povodí Kosového potoka a nově v návaznosti na pilotní projekt i v povodí Huťského potoka a říčky Tiché. Cílem
projektu je omezení výskytu bolševníku na deset procent. V rámci projektu byl v povodí Kosového potoka
prováděn podrobný monitoring jeho výskytu (viz následující obrázek).
Obr. Výskyt bolševníku v povodí Kosového potoka (z www.marianskelazne.cz)

Výstupy z tohoto monitorování jsou využity jako podklad pro zakreslení trasy elektrovodu v příloze č.4.
Bolševník velkolepý byl zaznamenáni i při botanickém průzkumu v segmentech 35, 36, 46, 49, 50, 53, 64, 68 a
70 (viz příloha č.3.1. „ Botanický průzkum“ původního oznámení). Z toho segment 68 a 70 je v povodí Kosového
potoka u obce Stará Voda (ve shodě s výsledky monitoringu z projektu likvidace). Ostatní segmenty (35 - 64) leží
v severnější části trasy mimo plochy pilotního projektu.
Pro omezení šíření invazních druhů v důsledku realizace záměru jsou v kapitole D.IV. uvedena doporučení.

Přechodně chráněné plochy
Podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je
přechodně chráněná plocha (PCHP) území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných
nebo živočišných druhů. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem stanovenou dobu, případně na
opakované období, například dobu hnízdění.
V souvislosti s výskytem hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) byla na území bývalého vojenského
cvičiště vyhlášena přechodně chráněná plocha (vyhlášena jako PCHP Cvičiště). PCHP byla vyhlášena
rozhodnutím MěÚ Mariánské Lázně zn. OŽP/07/2461/Tr. Plocha je významným biocentrem a biokoridorem na
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kontaktu Českého lesa a Podčeskoleské pahorkatiny. Plocha je vymezena na pozemkových parcelách v
katastrálním území Tři Sekery u Tachova, Skelné Hutě, Drmoul a Horní Ves u Mariánských Lázní.
Doba vyhlášení se stanovuje na 7 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (září 2007).
V prostoru přechodně chráněné plochy bez předchozího souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny,
tj. podle stávající platné legislativy orgánu obce s rozšířenou působností, nelze provádět jakékoli terénní úpravy,
zásahy do vegetačního krytu, zásahy do vodního režimu, kácet a vysazovat dřeviny, zalesňovat, pořádat
sportovní a kulturní akce.
Na lokalitě bylo provedeno managementové opatření, spočívající v mozaikové seči a vyřezání náletu,
předpokládá se zajištění extenzivní pastvy ovcí a kosení travního porostu. Cílem je zachování druhové
biodiverzity na území a současně navržený management bude sloužit k vytváření podmínek pro zachování nebo
obnovu významných biotopů. Na lokalitě bylo nalezeno několik desítek hnízd s housenkami hnědáska, z čehož
vyplývá, že se jedná o jedno z velmi perspektivních území, pro budoucí rozvoj populace tohoto druhu.
Zákres přechodně chráněné plochy „Cvičiště“ (dále PCHP) a trasy vedení je uveden v příloze č. ... Ze zákresu je
zřejmé, že je trasa vedena podél jižního (delšího) okraje plochy bez kontaktu a plochu PCHP přechází v
západním úzkém výběžku plochy. Toto místo křížení bylo v biologickém průzkumu (příloha č.3.1.) podrobněji
popsáno jako lokalita B15 a při biologickém hodnocení (viz např. oznámení mapová příloha č.3.7.) označeno jako
segment č. 98.

C.II.8. Krajina
Text beze změny

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Trasa záměru prochází napříč volnou krajinou, bez bezprostředního kontaktu s obytnými nebo jinými objekty.
Trasa se nedotýká žádných kulturních památek, nelze vyloučit přítomnost drobné solitérní architektury resp.
latentních archeologických nalezišť.
Trasa probíhá ve své jižní části historickým rudním revírem od okolí obce Tří Seker až k trafostanici Drmoul. Je
zde proto pravděpodobné nalezení památky, či archeologické struktury vázané na historickou hornickou činnost.
Při realizaci bude nutno postupovat podle §22, §23 a §28 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Text beze změny

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Text beze změny

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení.
Text beze změny
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ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU I 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
Text beze změny.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Text beze změny.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky
Text beze změny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Text beze změny.
Vlivy na kvalitu povrchové vody
Text beze změny.

Vlivy na podzemní vodu
Vliv stavby na podzemní vodu se může obecně projevit omezením pohybu podzemní vody, či ovlivněním její
jakosti. Tyto jevy se mohou projevit v místech, kde bude zastižena hladina podzemní vody, tedy s největší
pravděpodobností v místech niv vodních toků nebo v terénních depresích. Základy stožárů jsou však monolitické,
bodového charakteru tudíž nepředstavují liniovou překážku pro proudění vody, a proto nelze očekávat významné
změny ve výšce hladiny podzemní vody.
Základy stožárů budou realizovány z vysokopevnostního betonu, který je z hlediska ovlivnění kvality podzemních
vod, téměř inertní, tedy po realizaci neovlivní kvalitu podzemních vod. Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z
území výstavby je možné teoreticky pouze v omezeném časovém období výstavby, např. smytím zemin při
silnějších deštích. Významné působení těchto vlivů nepředpokládáme.

D.I.5. Vlivy na půdu
Text beze změny.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zakládáním budou zasaženy horniny do hloubky cca 3 m, v případě využití pilotů hlouběji. Prostorově málo
náročné základy stožárů jsou blokového charakteru. Základové patky tvoří z hlediska geologické stavby území
cizorodý prvek, avšak bez vlivů na její kvalitu. Použitím pilotů také nedojde k významnému ovlivnění geologické
stavby území. Z kvartérních hornin budou dotčeny převážně jíly, písky a štěrky proluvií a hlíny či písky deluvií
v případě výstavby vedení v blízkosti vodního toku.
V dotčeném území se nevyskytují oblasti ohrožené sesuvy.
Záměr nezasahuje do aktivního těžebního ani výsypkového prostoru.
Trasa prochází poddolovaným územím, bude zde proto nutné provedení speciálního geologického průzkumu,
který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Tento geologický
průzkum může přinést nové informace o území i s vazbou na opuštěná rudní ložiska.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na přechodně chráněnou plochu
PCHP „Cvičiště“ (viz grafická příloho č.2. může být záměrem ovlivněna v prostoru křížení elektrovodu
s výběžkem plochy při západním okraji. Toto místo křížení bylo v biologickém průzkumu (příloha č.3.1.)
podrobněji popsáno jako lokalita B15 a při biologickém hodnocení (viz např. oznámení mapová příloha č.3.7.)
označeno jako segment č. 98.
Z důvodu cennosti lokality byl celý segment 98 zařazen do podmínky č. 1 biologického hodnocení, tedy se zde
vylučuje zásah do tohoto segmentu. Nebudou zde proto umísťovány stožáry ani zde nebude pojíždět stavební
technika. K převedení vodičů bude využita technologie, při které nebude k pojezdům po PCHP docházet.
Segment bude vytyčen a bude zde asistovat biologický dozor.
Při respektování těchto podmínek by nemělo docházet k narušování vegetace, tedy ani zvláště chráněných
druhů rostlin (zde vemeník dvoulistý) ani živných rostlin hnědáska chrastavcového (čertkus luční). Případné
vyřezávání dřevin (po konzultaci s příslušným OOP) může být z hlediska zachování lokality spíše přínosem.
Při dodržování navrhovaných podmínek může mít záměr na PCHP jen vliv minimální v době výstavby, v období
provozu se předpokládá vliv nulový.
POZN: Původní návrh trasy koridoru uvedený v návrhu ZÚR byl veden v kontaktu s jižní stranou PCHP a tedy z hlediska vlivu
na PCHP kontroverzněji.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Text beze změny

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek nebude v rámci navrženého trasování záměru dotčen.
Záměr nebude mít vliv na architektonické památky. V místě projektovaných zemních a technických pracích se
nenachází žádné kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Při realizaci záměru (v průběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického nálezu, s vyšší
pravděpodobní s vazbou na historickou hornickou činnost v území.
Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění bude nutné stavbu, resp. část stavby, kde jsou prováděny
zemní práce, od jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické struktury situaci prostřednictvím
oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat, včetně provedení archeologického
výzkumu.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Text beze změny.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Text beze změny.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Text beze změny.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Text beze změny.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Níže je uveden kompletní seznam opatření, tak jak je uveden v oznámení záměru. Tyto původní texty jsou
provedeny písmem velikosti 9 bodů. Nově doplněné texty jsou pro odlišení provedeny písmem velikosti 10.
Nejvýznamnějším vlivem bude realizace záměru, která bude spojená s kácením zeleně, pojezdy po volném
terénu, prováděním výkopů. Za běžného provozu pak záměr nevyvolá žádné významné nepříznivé vlivy, které by
bylo nutno eliminovat případně kompenzovat.
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v těchto
oblastech:
⋅

minimalizace prostorových nároků vedení,

⋅

minimalizace ztrát při přenosu elektrické energie,

⋅

dodržení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu i v oblasti ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví.

Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí bude dále řada zdůvodněných opatření, zaměřených na ochranu
jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví.
V rámci zpracování tohoto oznámení a jejích příloh byla zhodnocena kvalita životního prostředí ve všech dotčených složkách
a následně byla navržena určitá kompenzační opatření pro minimalizaci vlivů, která budou v rámci realizace záměru
uplatněna a budou brána v potaz v dalších fázích projektové přípravy.
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Jedná se především o:
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zařízení staveniště nebudou situována v blízkosti obytných a/nebo rekreačních objektů.
Stavební a konstrukční práce v blízkosti obytných a rekreačních objektů, včetně související dopravy, nebudou
prováděny v nočních hodinách a mimopracovních dnech.
Ovzduší a klima
Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení prašných emisí a vynášení materiálu
ze staveniště (zejména očista vozidel). Tato opatření budou požadována po dodavateli stavebních a
konstrukčních prací, v průběhu výstavby dodržována a kontrolována.
Součástí plánu organizace výstavby bude specifikace opatření k omezení znečišťování ovzduší plynnými
exhaláty (organizace dopravy, výhradní využití technologií a dopravních prostředků v dobrém technickém
stavu, omezení zbytečného proběhu technologií a dopravních prostředků). Tato opatření budou požadována po
dodavateli stavebních a konstrukčních prací, v průběhu výstavby dodržována a kontrolována.
Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Stavební a konstrukční práce v blízkosti chráněného venkovního prostoru resp. chráněného venkovního
prostoru staveb (tj. obytných a rekreačních objektů včetně jejich pozemků) pokud budou realizovány pak
nebudou prováděny v nočních hodinách. V denních hodinách bude prokazatelně zajištěno splnění hygienických
limitů hluku.
Povrchová a podzemní voda
Plán organizace výstavby bude vyřešen tak, aby byly vyloučeny přejezdy i drobných vodotečí stavební
technikou a dopravními prostředky.
Zařízení staveniště nebude situováno v blízkosti vodních toků resp. vodních nádrží a/nebo vodních zdrojů.
Zároveň zde nebude prováděno parkování a údržba mechanismů, ani zde nebudou skladovány závadné látky
a/nebo lehce odplavitelný materiál.
Bude využívána technika v dobrém technickém stavu, úkapy ropných látek z techniky budou omezeny
vhodnými opatřeními.
Při nátěrových pracích bude minimalizována možnost kontaminace terénu, nátěrové hmoty a ředidla budou
skladovány v záchytných vanách.
Součástí plánu organizace výstavby bude havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy k odstranění
následků případné havárie.
Na staveništi budou k dispozici prostředky pro sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných škodlivých látek.
Půda
-

Při výstavbě budou učiněna opatření pro zabránění eroze půdy.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Při následných projektových pracích bude lokalizován výskyt a dosah všech aktivních a potenciálních, popř.
dosud neregistrovaných sesuvů. V těchto místech bude prováděno zakládání pouze v nezbytných případech, a
to s dostatečných technickým a technologickým zajištěním.

-

V případě nutnosti výstavby stožárů v poddolovaných územích bude proveden speciální geologický
průzkum, na základě kterého se určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v
těchto oblastech. Jako poznámku uvádíme, že v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o
geologických pracích a o ČGÚ (v aktuálním znění) lze stavby v tomto území provádět pouze se
souhlasem Ministerstva životního prostředí a za jím stanovených podmínek.

Fauna, flóra a ekosystémy
Souhrn podmínek za kterých bude záměr realizován
-

Při výstavbě nebudou nijak dotčeny tyto segmenty přírodních stanovišť: 7 (jen vodní tok), 19 (jen vodní tok), 36
(jen vodní tok), 43, 51, 56, 58, 69, 71, 72, 76, 82 (jen vodní tok), 84 (jen vodní tok), 84, 98 z důvodu ochrany
reprezentativních biotopů a zvláště chráněných druhů. Technologie výstavby bude uzpůsobena tak, aby
segmenty nebyly dotčeny ani pojezdy techniky. Při vytyčení staveniště musí být tyto segmenty vyznačeny v
terénu.
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-

Při výstavbě bude minimalizován rozsah manipulačního pruhu nebo bude řešen dočasnou panelovou cestou u
těchto segmentů přírodních stanovišť: 7, 9, 19, 20, 26, 36, 37, 38, 61, 74, 78, 80, 82. Konkrétní způsob
minimalizace manipulačního pruhu bude vyznačen přímo při výstavbě ve spolupráci s biologickým stavebním
dozorem.

-

konkrétně platí, že:
do těchto segmentů nesmí být umísťovány stožáry,
nesmí v nich být prováděny jiné terénní úpravy při nichž by docházelo k narušování povrchu
půdy,
nesmí do nich být umísťovány manipulační plochy,
nesmí v nich být pojížděno stavební mechanizací,
není možné vstupovat do vodních toků nebo v nich pojíždět,
k převedení vodičů přes tyto plochy musí být zvolena taková technologie, aby nedošlo k narušení
vegetace nebo půdního povrchu (viz. popis technologie výstavby v oznámení záměru),
segmenty musí být vyznačeny v terénu,
omezení se netýkají případného vyřezávání dřevin v ochranném pásmu elektrovodu,
činnosti v těchto segmentech a v navazujícím území by měl dozorovat biologický stavební dozor.

konkrétně platí, že:
bude minimalizován manipulační pruh na minimální možnou šířku,
manipulační pruh bude vytyčen v terénu a mimo něj nesmí docházet k narušování půdního
povrchu pojezdy,
do výše uvedených segmentů nebudou umísťovány manipulační plochy,
na podmáčených lokalitách bude v případě potřeby zamezeno významnějšímu narušení půdního
povrchu při pojezdech stavební mechanizace položením dočasné panelové cesty.

Při výstavbě bude minimalizován zásah do vzrostlých dřevin hodnotných alejí, které trasa záměru protíná.
Jedná se zejména o tyto segmenty: 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67.

-

konkrétně platí, že:
v případě přechodů vedení přes tyto segmenty budou minimalizovány nároky na kácení dřevin,
kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva tj. kácení nebude probíhat v měsících
III.-IX.

-

Terénní práce ve vybraných segmentech budou probíhat (nebo alespoň budou zahájeny) v obdobích mimo
hnízdění zvláště chráněných druhů ptactva (zemních hnízdičů) tj. práce nebudou probíhat v měsících III.-VII.
Jedná se zejména o segmenty č. 1 a 49.

-

V segmentu č. 19 jsou při stavebních pracích ohroženy housenky motýla batolce duhového vyvíjející se na
vrbách. Pokud budou při stavbě vrby prořezávány, bude tak prováděno v termínu přelom jara a léta, kdy
doposud nejsou nakladena vajíčka a přezimující generace je již vykuklená.

-

V segmentech č. 41-43 jsou ohroženy larvy svižníků žijící v zemi. Možnost záchranných transferů a eliminace
negativních zásahů při zemních pracích je nereálná. Případné výkopové práce budou omezeny na nejvyšší
možnou míru a výkopek nebude nerozhrnován do okolí.

-

Po dobu realizace výstavby záměru 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.

Souhrn kompenzačních opatření
-

V případě lesních porostů, kde se narušením průsekem elektrovodu zvýší ohrožení bořivým větrem, bude
financováno alespoň část lesopěstebních opatření zvyšujících odolnost porostů. Jedná se zejména o dosadbu
melioračních a zpevňujících dřevin, vytváření odolných lesních plášťů na okrajích průseků a výchovné zásahy
zlepšující prostorovou strukturu porostů. Jedná se zejména o segmenty č. 5, 57, 61, 77, 83, 85 a jejich
bezprostřední okolí. Míra nápravných opatření bude konzultována s dotčenými orgány státní správy.

-

Při údržbě nárostů dřevin pod elektrovodem bude prováděno důsledné odstraňování a likvidaci vyřezané
hmoty.

-

V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les bude provedena adekvátní kvalitní náhradní výsadbu
(týká zejména segmentů alejí č. 11, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67.
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-

Z důvodu omezení rizika šíření invazních druhů rostlin – (zejm. bolševník velkolepý) budou v POV
určeny trasy pojezdů techniky tak, aby byly minimalizovány přejezdy techniky přes plochy s jejich
výskytem. Lze výhodně využít map výskytu bolševníku z pilotního projektu Města Mariánských
Lázní.

-

Minimálně dva roky po dokončení stavby bude prováděn monitoring (zejména na disturbovaných plochách
v okolí patek stožárů) výskytu agresivních neofytů. V případě potřeby bude provedena následná likvidace
agresivních neofytů jako je bolševník velkolepý (Heracleum mantegazianum) a křídlatky (Reynoutria spp.).
Ohrožení se předpokládá zejména v segmentech č. 19, 26-28, 37-38, 46, 49, 53, 68, 70, 86, 88, 93, 98, 103.

-

Jako kompenzace zásahu do okrajové části biotopu tetřívka obecného (Tetrao tetrix) bude provedena na
přilehlých plochách výsadba alejí potravních dřevin (jíva, bříza, jeřáb). Rozsah a umístění výsadeb bude
projednána s příslušným orgánem ochrany přírody (odbor životního prostředí města Mariánské Lázně).

-

Jako kompenzace zásahu do biotopů obojživelníků se navrhuje zbudování nebo obnova tůně na trase záměru.
Rozsah a lokalizace tůně budou stanoveny orgánem ochrany přírody.

Krajina
-

Pro výstavbu budou použity stožáry typu "Soudek", které nekladou tak významné nároky na prostor.

-

V blízkosti sídel bude preferováno umístění stožárů u agroindustriálních zón, naopak budou omezeny vizuální
kontakty s obytnými zónami sídel, zejména s jejich kulturními dominantami.

-

Stožáry budou umisťovány pokud možno do vizuálního zákrytu s vysokými porosty a dřevinami,

-

Z hlediska minimalizace negativního vlivů výstavby záměru na krajinný ráz doporučujeme realizaci
stožáru v šedé barevné variantě (typ RAL 7033 – cementově šedá).

Hmotný majetek a kulturní památky
V případě zjištění archeologického nálezu v průběhu zemních prací budou okamžitě přerušeny práce a nález
bude zajištěn proti ztrátě, poškození nebo zničení a nahlášen dotčenému archeologickému ústavu.
Dopravní a jiná infrastruktura
Pro dopravu v průběhu stavebních a konstrukčních prací bude využívána stávající existující síť komunikací a
přístupových cest k existujícímu vedení. S výjimkou dočasných pojezdových pásů a pracovních pruhů v
ochranném pásmu vedení, případně dočasných přístupových cest na zemědělské půdě, nebudou vytvářeny nové
komunikace a cesty v krajině.
Případná dopravní omezení na komunikační síti v průběhu výstavby budou dopravně organizačně vyřešena.

-

Doprava bude vedena mimo plochy s výskyty invazních rostlin, řidiči budou prokazatelně poučeni

Ostatní
Odpady nebudou ponechávány na místě. Odpady budou shromažďovány dle jejich druhů a následně odváženy a
zneškodňovány odbornou firmou. U odpadů bude preferováno jejich znovu využití. S obaly bude přednostně nakládáno v
režimu zákona o obalech.

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Text beze změny.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Text beze změny.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr není předložen ve více variantách. Je vyhodnocen porovnáním základní projektové varianty vůči tzv.
nulové variantě, tedy variantě bez realizace záměru. Tato nulová varianta je popsána v části C.
Hlavním důvodem pro jednovariantní řešení je to, že záměr musí být řešen v souladu se schválenou vyšší
územně plánovací dokumentací – ZÚR Karlovarského kraje, ve které je po optimalizaci trasy koridor
jednoznačně vymezen.

ČÁST F
ZÁVĚR
Text beze změny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Pro orientaci v problematice je zde uveden celý text kapitoly tak jak byl uveden v oznámení.

Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje
proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje o záměru
Jedná se o vybudování 2x110kV elektrického vedení Jindřichov – Drmoul v Karlovarském kraji a to v okrese
Cheb.
Trasa výstavby elektrovodu o celkové délce cca 28 km vede Karlovarským krajem z Chebska na
Mariánskolázeňsko. Elektrovod začíná přibližně 1 km jihovýchodně od obce Odrava, kde se napojuje na stávající
vedení 2x110kV Jindřichov – Vítkov. Vede zpočátku jihovýchodním směrem a po několika kilometrech se
přibližuje u obce Okrouhlá k silnici I/21 Cheb – Plzeň. Po té vede souběžně s touto komunikací až k obci Stará
Voda, kde silnici I. třídy přechází a pokračuje ve směru vedlejší silnice třetí třídy kolem Sekerských Chalup okolo
obce Krásné k obci Tři Sekery. Obec Krásné obchází západně lesními porosty. Za Třemi Sekerami vedení
směřuje k západnímu cípu bývalého vojenského cvičiště na Cechu sv. Víta, kde se prudce otáčí východním
směrem. Vede severně od bývalých Skelných Hutí a osady Horní Ves až k silnici I/21, kterou u rozvodny Drmoul
přechází. Zde vedení končí.
Trasa prochází ve většině území v blízkosti komunikace I/21 a stávajícího vedení 22kV, které tuto komunikaci
také kopíruje.
Obr. Umístění záměru
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Důvodem pro výstavbu nového dvojnásobného venkovního vedení VVN 110 kV je zvýšení spolehlivosti dodávky
elektrické energie, předpokládaný nárůst zatížení v lokalitě, stavba regionálního významu - nadmístní systém
zásobování elektrickou energií.
Vedení bude tvořeno stožáry typu soudek. Výška stožárů se bude pohybovat od cca 28m do cca 40m dle terénu.
Ochranné pásmo tohoto typu vedení bude 31 m. Základy budou železobetonové, nadzemní část základu bude
tvořena monolitickou hlavou základu, ze které budou vystupovat 4 stojiny stožáru Stožáry vedení se dělí dle
jejich funkce na tzv. kotevní a tzv. nosné. Kotevní stožáry mají robustnější konstrukci a nacházejí se vždy v
lomových bodech trasy. Nosné stožáry se nacházejí v přímých úsecích mezi lomovými body. Nosné stožáry jsou
lehčí konstrukce než stožáry kotevní.
Obr. Stožárové schéma

Stožáry 2x110kV konfigurace Soudek
Kotevní stožár

Nosný stožár

Základní údaje o očekávaných vlivech vedení na životní prostředí
Při hodnocení vlivů liniových záměrů typu elektrická vedení na životní prostředí je kladen důraz především na
vlivy na biologickou a krajinou složku prostředí a to především v průběhu výstavby záměru. V rámci provozu
záměru jsou pak vlivy minimální.
Vedení se vyhýbá obydleným územím. Není významným zdrojem hluku, není zdrojem znečištění ovzduší ani
dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí nebo zdraví. Vliv elektrického a magnetického pole v důsledku
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provozu vedení bude vzhledem ke vzdálenosti od obytných zón a velikosti vedení nevýznamný, zákonné limitní
hodnoty elektrického a magnetického pole budou spolehlivě dodrženy, vlivy na zdraví jsou proto vyloučeny.
Záměr prochází chráněnou krajinnou oblastí Slavkovský les. Nachází se třetí a čtvrté zóně ochrany. Záměr
prochází přírodním parkem Český les. Vlivy z hlediska krajinného rázu byly vyhodnoceny jak únosné.
Pro zhodnocení vlivů na flóru, faunu a ekosystémy bylo vypracováno autorizovanou osobou biologické
hodnocení dle §67 zákona 114/1993 Sb., v platném znění. Dle tohoto hodnocení jsou vlivy záměru na celé území
řešitelné, přičemž pro minimalizaci těchto vlivů je navržena řada kompenzačních opatření. Jedná převážně o
zamezení škod při výstavbě a toto bude především bude zajištěno provádění "biologického stavebního dozoru" v
pravidelných intervalech po dobu výstavby záměru. Tento dozor bude prováděn odborně způsobilou osobou,
schválenou orgánem ochrany přírody. Podmínky a kompenzační opatření bude provozovatel vedení plnit ve
spolupráci s biologickým stavebním dozorem.
Vedení prochází evropsky významnou lokalitou U Jedlové (u obce Sekerské Chalupy). Dle vyjádření dotčeného
orgánu státní správy (KÚ Karlovarského kraje), posuzované vedení nebude mít na tuto lokalitu významný
negativní vliv.
Výstavba vedení si vyžádá trvalý zábor zemědělského půdního fondu i trvalé odnětí pozemků k plnění funkcí
lesa. Nároky vedení na infrastrukturní zdroje (voda, plyn, elektrická energie) jsou téměř nulové. Produkce odpadů
je zanedbatelná a nevymyká se běžné produkci, související s výstavbou a provozem stejných nebo podobných
zařízení.
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ČÁST H
PŘÍLOHY
Další samostatné přílohy jsou řazeny za hlavním textem dokumentace.
Příloha č.1 Hranice koridoru - varianty dle ZÚR
Příloha č.2 Přechodně chráněná plocha „Cvičiště“
Příloha č.3 Hornická činnost v území
Příloha č.4 Výskyt bolševníku - Kosový potok
Příloha č.5 Kopie závěru zjišťovacího řízení
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