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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

Všeobecné údaje
Oznámení vlivů záměru na životní prostředí (dále jen oznámení)
NOVÉ VEDENÍ 2x 110kV JINDŘICHOV - DRMOUL
je vypracováno ve smyslu § 6 odstavec (5) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění (dále jen zákon).
Zpracování oznámení probíhalo v období leden 2009 – květen 2011.
Oznámení je výsledkem práce skupiny odborníků specializovaných na jednotlivé oblasti životního prostředí.
Jejich jmenný seznam je uveden na úvodních stranách.
Obsah a rozsah oznámení
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona. Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru
a dále provést zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i
neprovedení záměru na životní prostředí tak, jak je požadováno zákonem.
Je využito ustanovení odstavce (5)§ 6 zákona je možné předložit oznámení v rozsahu dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu.
Členění oznámení
Členění oznámení striktně odpovídá požadavkům přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění.
Vzhledem k tomu, že osnova dle uvedené přílohy je poměrně rozsáhlá, uvádíme stručný přehled její náplně:
Část A oznámení obsahuje identifikační údaje o oznamovateli (investorovi) záměru.
Část B oznámení je rozdělena na více podkapitol:
• část B.I. obsahuje základní údaje o záměru, tj. zejména základní projektové údaje o předmětu oznámení,
• část B.II. obsahuje údaje o vstupech, tj. nároky na zábor ploch, na odběr médií (voda a další vstupy) a na
dopravu,
• část B.III. obsahuje údaje o výstupech, tj. emise do ovzduší, vypouštění odpadních vod a produkce odpadů,
produkce hluku, emise záření případně jiné výstupy do životního prostředí.
Část C oznámení obsahuje údaje o současném stavu životního prostředí v dotčeném území případně vývojových
trendech.
Část D oznámení obsahuje výslednou charakteristiku a výsledky hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí. Je rozdělena na více podkapitol:
• část D.I. obsahuje charakteristiku vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti,
• část D.II. obsahuje charakteristiku vlivů na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů,
• část D.III. obsahuje charakteristiku environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech,
• část D.IV. obsahuje charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí,
• část D.V. obsahuje charakteristiku metod, použitých při prognózování a získávání výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů na životní prostředí (způsob a metody zpracování oznámení a jejích jednotlivých částí),
• část D.VI. obsahuje charakteristiku nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
oznámení.
Část E oznámení obsahuje údaje o variantním řešení záměru.
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Část F oznámení obsahuje shrnující závěr.
Část G oznámení obsahuje všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.
Část H oznámení obsahuje přílohy, tj. mapy, situace případně další materiály precizující jednotlivé okruhy
životního prostředí. Zde jsou též přiloženy veškeré další náležitosti oznámení.
Z uvedené struktury vyplývá doporučení pro čtenáře oznámení. Zájemcům pouze o všeobecné informace je
určena část G Shrnutí netechnického charakteru, kde jsou shrnuty závěry oznámení stručnou a přístupnou
formou, avšak bez důkazů tam uváděných skutečností. Podrobnější informace lze nalézt v příslušných kapitolách
textu oznámení, čtenář přitom musí mít na paměti její formální členění a požadované informace si vyhledat v
příslušných kapitolách. Ještě podrobnější informace jsou potom uvedeny v přílohách oznámení, které jsou však
vypracovány pouze pro nejvýznamnější hodnocené okruhy.

FileName: C793-09-0_nove_vedeni_jindrichov_drmoul_oznameni
SaveDate: 30.5.2011

Zakázka/Dokument: C793-09-0/Z01
Vydání: 01
Strana: 6 z 62

NOVÉ VEDENÍ 2x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
EGEM, a.r.o.

A.2. IČ
63886464

A.3. Sídlo
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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 dle přílohy č.1
Název:

Nové vedení 2x 110kV 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 od110 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.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Přenosové napětí:
Délka:

2x 110 kV
cca 27.9 km
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B.I.3. Umístění záměru

Obr. Situace záměru (bez měřítka)
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Přehledná situace záměru v měřítku 1:25 000 je doložena v příloze 1.1 tohoto oznámení, trasa záměru v měřítku
1:10 000 je doložena v přílohách 1.2 tohoto oznámení.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Distribuční vedení elektrické energie jsou sítěmi technické infrastruktury a podle ustanovení energetického
zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění jsou budovány a provozovány ve veřejném zájmu (veřejně prospěšná
stavba). Posuzovaný záměr je liniovou stavbou pro dálkovou distribuci elektrické energie.
Nové vedení 2x110 kV bude začínat odbočným stožárem, který bude umístěn do trasy stávajícího vedení 2x 110
kV Jindřichov – Vítkov. Nový odbočný stožár se bude nacházet jihovýchodně od obce Odrava. Vedení bude
procházet mimo zastavěná území a bude zaústěno do trafostanice (TR) Drmoul. Celková délka nového vedení
bude cca 27.9 km.
Možnost kumulace s jinými záměry
Jediným negativním vlivem vedení VVN v období provozu je vznikající neionizujícího záření v bezprostředním
okolí vedení. Podle energetického zákona č.458/2000Sb. je z bezpečnostních a potažmo i provozních důvodů k
tomuto vedení vyhrazeno ochranné pásmo, dané prostorem mezi svislými rovinami v zákonem stanovené
vzdálenosti od krajního vodiče. Velmi častým řešením je vytvoření tzv. energetického koridoru, což znamená
souběh s dalšími elektrickými vedeními, kdy se jejich ochranná pásma vzájemně překrývají. V tomto případě
nedochází k nepříznivé kumulaci elektrických a magnetických polí, naopak vhodným uspořádáním fází lze
celkovou intenzitu polí souběžných vedení proti jednoduchému např. horizontálně uspořádanému vedení snížit.
V období provozu není vedení VVN zdrojem žádných jiných negativních vlivů a proto je možnost potencionální
kumulace negativních vlivů posuzovaného záměru s negativními vlivy jakýchkoliv jiných záměrů jednoznačně
vyloučena.
Dále není známo, že by v dotčeném území byly připravovány další záměry, které by svým charakterem mohly
vést ke kumulaci vlivů s předkládaným záměrem.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant
Zdůvodnění potřeby záměru
Záměr vedení 2x 110 kV Jindřichov - Drmoul je navržen jako součást energetické soustavy České republiky.
Účelem záměru je zajištění celkové přenosové schopnosti a spolehlivosti přenosové soustavy. 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 propojených evropských energetických
soustav (UCTE). Splnění závazků, přijatých jak provozovatelem přenosové soustavy, tak i vládou ČR, podmiňuje
zachování účasti České republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a funkčnost jednotného
evropského trhu s elektrickou energií.
Důvodem pro výstavbu nového dvojnásobného venkovního vedení VVN 110 kV je tedy:
-

zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie,
předpokládaný nárůst zatížení v lokalitě,
stavba regionálního významu - nadmístní systém zásobování elektrickou energií.

Umístění záměru, varianty trasování
Záměr byl představen v jedné variantě. Navržená trasa představuje relativně nejkratší spojku obou koncových
bodů, bez vytváření závleků a bez prodlužování vedení v krajině. Navržený koridor je součástí územně plánovací
dokumentace jak regionální, tak i místní. Z uvedených důvodů nejsou jiné varianty trasování řešeny. Trasa
záměru je zřejmá z příloh 1.2 tohoto oznámení.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Situační řešení záměru je doloženo v příloze 1 tohoto oznámení.
Základní údaje
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.
Základní údaje jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 27,9 km

Jmenovité napětí:

110/110 kV AC

Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem (TT), 50 Hz

Ochrana před úrazem: ochrana živých částí:
ochrana neživých částí:

polohou
uzemněním s rychlým vypnutím

Vodiče:

svazek lanových vodičů s ocelovým jádrem a opletením
z hliníkové slitiny

Izolace:

dvojité kotevní, dvojité a jednoduché nosné a pomocné
nosné
izolátorové
závěsy
budou
sestaveny
z keramických tyčových izolátorů typu LG 60/22/1200.

Zemnicí lana:

bude použito ocelohliníkové lano s 24 optickými vlákny,
které kromě ochrany vedení před nepříznivými
atmosférickými vlivy, bude sloužit ke sdělovacímu
přenosu.

Stožáry:

jednodříkové, ocelové příhradové konstrukce
typ "Soudek"

Ochrana proti korozi:

žárové zinkování, nátěr (odstín bude zvolen s ohledem
na začlenění do krajiny)

Základy stožárů:

betonové blokové případně stěnové nebo patkové,
případně na pilotech, hloubka založení bude podle typu
základu a únosnosti podloží

Údaje o konstrukci vedení
Venkovní (vzdušné) vedení je tvořeno řadou stožárů, nesoucích vodiče. Jedno vedení je tvořeno vždy třemi
fázovými vodiči, sdružená vedení potom v násobcích počtu tří fázových vodičů.
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 a dále v místech, kde
to vyžaduje statický výpočet (tzv. výztužné stožáry). Jejich hlavním účelem je udržet jednak tíhové zatížení
vodičů, jednak výslednice tahových reakcí vodičů ze sousedních úseků (a to i v případě, kdy tah působí pouze
jednostranně) a výslednice sil v lomových bodech trasy. Z toho vyplývá, že čím větší je úhel lomu trasy, tím
robustnější musí být konstrukce kotevního stožáru.
Nosné stožáry se nacházejí v přímých úsecích mezi lomovými body (kotevními stožáry) a jejich hlavním účelem
je udržet tíhové zatížení vodičů. Nosné stožáry jsou proto lehčí konstrukce než stožáry kotevní.
Dalším účelem stožárů (jak kotevních, tak nosných) je zajistit bezpečnou tzv. doskokovou vzdálenost dle ČSN, tj.
udržet geometrii vedení a vzdálenosti mezi jednotlivými prvky vedení a terénem tak, aby nemohlo dojít k
přeskoku elektrického výboje.
Stožáry (a další prvky vedení) jsou navrženy i s ohledem na klimatické podmínky tak, aby přenesly veškerá v
úvahu připadající zatížení větrem a námrazou.
Stožáry jsou ocelové příhradové konstrukce, šroubované, chráněné proti korozi zinkováním v tavenině (včetně
základových dílů) a nátěrem. Všechny stožáry vedení budou jednodříkové prostorové mřížové samonosné
ocelové konstrukce tzv. "úzkého" provedení, t.j. s malým přírůstkem šířky dříku od terénu, pro dva systémy
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vedení, každý na jedné straně stožáru. Všechny stožáry budou mít hlavu stožáru tzv. tvaru "soudek", t.j. s delšími
středními konzolami a dvěma kratšími a špičku pro uchycení zemnícího lana.
Celková výška stožárů od terénu, které budou použity pro nové vedení, bude v rozmezí od 27,6 m (stožáry bez
převýšení) do maximální výšky 39,4 m (stožáry s převýšením). Stožárová řada je výškově odstupňována po 3
metrech.
Minimální výška vodičů nad terénem pro 110 kV vedení je 6 metrů, a to v místech největšího průhybu mezi
1
stožáry . Tato výška je dána dle normy ČSN EN 50341-1. Tím je zajištěna ochrana proti nebezpečnému dotyku
vedení např. lidmi nebo živočichy. Ptáci mohou usednout na jednotlivé fázové vodiče, aniž by byli ohroženi
elektrickým proudem. Ohrožení by mohlo vzniknout pouze v případě spojení těla ptáka s dalším fázovým
vodičem nebo se zemí (resp. s uzemněnou konstrukcí stožáru), což není vzhledem ke vzdálenostem mezi vodiči
2
a konstrukcí možné .
Z uvedených parametrů vedení bohužel vyplývá i obecný požadavek na poměrně dominantní vedení krajinou.
Pokud totiž vedení překonává terénní vyvýšeniny, musí být stožáry umístěny vždy na vrcholech těchto vyvýšenin
nebo v jejich blízkosti. Jinak by nebylo možno zajistit v úsecích mezi stožáry minimální bezpečnou výšku vodičů.
Stejně tak vzdálenost jednotlivých stožárů, která je dána průhybem vodičů mezi nimi, nelze libovolně měnit.
Případný požadavek na zvětšení rozestupu stožárů je možno (do jisté míry) řešit zvětšením jejich výšky, což
ovšem vede i k jejich celkově robustnější konstrukci. Ještě problematičtější je případná změna trasy vedení,
zejména v krátkých úsecích. Každý nově vzniklý lomový bod musí totiž být vybaven robustním kotevním
stožárem, který zesiluje negativní působení v krajině. V ideálním případě by mělo být vedení pokud možno
přímé, bez překonávání terénních vyvýšenin a s minimem lomových bodů v trase a tím i minimálním počtem
kotevních stožárů. Je zřejmé, že tato podmínka není splnitelná ideálně, ale pouze optimálně.
Základy stožárů jsou železobetonové, řídce armované, provedené dle statického výpočtu na základě
provedeného inženýrskogeologického průzkumu a odpovídající základovým poměrům v podloží. Nad terén
budou vystupovat pouze zhlaví základů pod jednotlivými stojkami stožárů. Hlavní hmota základů (včetně prostoru
mezi jednotlivými stojkami stožárů) bude skryta pod terénem.
Nátěr stožárů je proveden více vrstvami protikorozní nátěrové hmoty. Odstín může být zvolen prakticky libovolně
a je předmětem posouzení vlivů na krajinný ráz. Nejčastěji se používají převážně odstíny RAL 7033 - cementově
šedá, případně RAL 6011 - rezedově zelená.

1

Výška vodičů nad terénem je optimalizována z hlediska hygienických limitů elektrického a magnetického pole pod vedením
a je limitována ČSN EN 50341-1 na 6 metrů. Pro tento typ vedení se minimální spodní výška FV na terénem byla vypočítána
pro různé varianty uspořádání fází a napětí od cca 4 m do 4,13 m (viz příloha 2.2 Výpočet a vyhodnocení elektrického a
magnetického pole). Vzhledem k ČSN EN 50341-1 nedojde k překročení 6m výšky nad terénem.
2
Vedení, které je předmětem tohoto oznámení, má vzdálenost mezi jednotlivými fázemi resp. mezi fázemi a konstrukcí
stožáru okolo 3 metrů. Rozpětí křídel našich největších ptáků přitom nepřesahuje cca 2,5 metru, u naprosté většiny druhů je
ještě mnohem menší. Tím je spolehlivě dodrženo ustanovení § 5a, odst. (6), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, které požaduje vybavit budovaná nebo rekonstruovaná nadzemní vedení vysokého napětí
ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem. Ochranným prostředkem, který účinně
zabraňuje usmrcování ptáků elektrickým proudem, je vlastní konstrukce stožárů a geometrie vedení.
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Obr.: Stožárové schéma pro vedení (ilustrční nákres)

Stožáry 2x110kV konfigurace Soudek
Kotevní stožár

Nosný stožár

Údaje o ochranných pásmech
Ochranná pásma nových venkovních vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
Ochranné pásmo posuzovaného vedení je podle citovaného zákona prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 12 m od krajního vodiče.
Vyložení krajních vodičů od osy stožáru je 2x3,5 m. Při ochranném pásmu 12 m od krajního vodiče (pro 110 kV)
je celková šířka koridoru vedení (ochranného pásma) 31 m.
V ochranném pásmu venkovního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka vedení zřizovat stavby či zřizovat
konstrukce, skladovat výbušné nebo hořlavé látky, provádět zemní práce, dále je zakázáno vysazovat chmelnice,
nechávat růst porosty nad výšku 3 m, provádět činnost ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu vedení nebo
životy, zdraví a majetek osob a činnosti znesnadňující přístup k vedení.
Běžná údržba se provádí na základě výsledků kontrol a prohlídek. Periody údržbových prací jsou následující:
pochůzková kontrola po trase vedení, kontrola vychýlení
letecká kontrola
preventivní lezecká prohlídka stožárů
podrobná lezecká prohlídka stožárů
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Údaje o výstavbě
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.
Použitá technika: rypadlo, nákladní automobily.

Betonáž základů

Základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí, kterou bude nutno v době
zrání vlhčit.

Použitá technika
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 nátěrem.

Použitá technika
Fázové vodiče

nákladní automobily, domíchávací automobily, ponorný vibrátor + dieselagregát.

nákladní automobily, autojeřáb

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 na izolátorové závěsy bude tento proces ukončen. Zemnicí lana budou tažena
obdobným technologickým postupem. Při montáži vodičů 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
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

III. – IV. čtvrtletí 2012

Předpokládaný termín ukončení výstavby,
uvedení do provozu:

III. – IV. čtvrtletní 2013

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraje:

Karlovarský

Obce:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov 36
35002 Cheb
Obec Drmoul
Plzeňská 181
35472 Drmoul
Obec Milíkov
Milíkov 1
350 01 Cheb
Obec Odrava
Odrava 22
350 02 Cheb
Obec Okrouhlá
Okrouhlá 47
350 02 Cheb
Obec Stará Voda
Stará Voda 88
35301 Mariánské Lázně
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Obec Trstěnice
Trstěnice 39
35301 Trstěnice
Obec Tři Sekery
Tři Sekery 82
35473 Tři Sekery
Obec Tuřany
Tuřany 7
350 02 Cheb

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení.
Protože záměr se nachází v územním obvodu tří stavebních úřadů (Městský úřad Cheb, Městský úřad Kynžvart,
Městský úřad Mariánské Lázně), je usnesením Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru územního
1
plánování a stavebního řádu určen příslušným stavebním úřadem Městský úřad Cheb.
Městský úřad Cheb
Odbor stavební
Břežánská 50/4
418 31 Bílina

1

č.j.: 316/UPS/2007/3, č.ev.: 124689/2007/Mik ze dne 9.7.2007
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
ZPF
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je k vynětí plochy ze ZPF
2
nutný souhlas orgánu ochrany ZPF, pokud plochy jednotlivých základů přesáhnou výměru 30 m . Dle informací
2
projektantů plocha jednotlivého venkovního základu stožáru nepřekročí cca 9 m . Pro realizaci tedy nebude
nutné souhlasu orgánu ochrany ZPF pro vynětí plochy ze ZPF.
Pro období výstavby bude nutný dočasný zábor pozemků ZPF vzhledem k vytvoření dočasných přístupových
cest o šířce několika metrů a pojezdového pruhu pod vedením pro provoz dopravní techniky a stavebních
mechanismů. V rámci realizace výstavby vzniknou taktéž v místě umístění stožáru dočasná stanoviště a
manipulační prostor pro montáž stožárů. Celkový rozsah těchto nároků bude upřesněn v dalších fázích
projektové přípravy. Vzhledem k předpokládané délce výstavby, která je menší než 1 rok, není potřebný souhlas
orgánu ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., §9, odst. 2, písm. c).
2

Trvalý zábor (bez žádosti o vynětí)

max. 480 m

Dočasný zábor

max. 180 000 m
2
max. 38 000 m

PUPFL

pojezdový pruh
příjezdové cesty

2

1

Dle § 15 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích, v platném znění lze bez odnětí pozemků určených k plnění
2
funkcí lesa umístit stožáry nadzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m .
2
Dle informací projektantů plocha jednotlivého venkovního základu stožáru nepřekročí cca 9 m .
Dočasné odnětí PUPFL je nutné pro stavební a montážní práce v místě stavby, pojezdový pruh a příjezdové
cesty. Omezení PUPFL předpokládá v šíři ochranného pásma. Vedení klade nároky na plošné kácení lesa
v pruhu ochranného pásma tedy v šíři cca 31 m.
Odnětí PUPFL

max. 90 m

2

Odnětí PUPFL dočasné

pojezdový pruh
příjezdové cesty

max. 17 500 m
2
max. 7 500 m

Omezení PUPFL

ochranné pásmo

cca 78 000 m

2

2

B.II.2. Voda
Pitná voda:

bez nároků

Požární voda:

bez nároků

Ostatní voda:

bez nároků

1

Stavba vedení je stavbou s omezenou dobou životnosti. Odnětí z PUPFL dle zákona č. 289/95 Sb.: "Odnětí pozemků k
plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění
funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém
rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným
se pozemek uvolňuje pro jiné účely na omezenou dobu uvedenou v rozhodnutí příslušného orgánu. Odnětí pozemků PUPFL
je možné jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů.".
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Výstavba:

spotřeba vody:
zdroj (prostor výstavby):
zdroj (výrobna betonových směsí):

spotřeba nespecifikována (běžná)
dovoz - cisterny, balená pitná voda
vlastní zdroj

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje:
Při výstavbě ani provozu vedení VVN nejsou používány suroviny nebo materiály s prokázaným negativním
vlivem na životní prostředí (beton, ocelové profil lana, izolátory, barvy, vodiče a pod.). Přesná specifikace a
kvantifikace materiálů potřebných pro výstavbu bude provedena v dalších fázích projektové přípravy.
Elektrická energie:

bez nároků

Zemní plyn:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Údržba, revize:
Výstavba:

intenzita dopravy:
druh vozidel:
intenzita dopravy:
druh vozidel:
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Provoz:

bez výstupů

Výstavba:

nespecifikováno (provoz běžné techniky)

B.III.2. Odpadní voda
Provoz:

bez výstupů

Výstavba:

bez výstupů (na staveništi mobilní WC)

B.III.3. Odpady
Odpady z realizace záměru
S veškerým vznikajícím odpadem během výstavby bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění a souvisejících vyhlášek.
Odpady vzniklé při realizaci záměru budou tříděny a zneškodněny:
- recyklovatelné materiály budou nabídnuty k recyklaci v recyklačním řízení
- spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení ve spalovně komunálních odpadů
- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce
Za odpady z realizace budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Tab.: Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru

kód odpadu název odpadu
08 01 12
08 01 15
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
16 02
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 09 04
20 03 01

barva rozpustná ve vodě a/nebo lak rozpustný ve vodě
vodný kal s obsahem barev a/nebo laků
papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
dřevěné obaly
kovové obaly
kompozitní obaly
směsné obaly
odpady z elektrického a elektronického zařízení (bez obsahu nebezp. složek)
beton
dřevo
sklo
plasty
železo a ocel
kabely neuvedené pod 17 04 10
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
směsný komunální odpad

kategorie
odpadu
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpady z provozu záměru
Během provozu budou vznikat nevelká množství odpadů. Bude se jednat především o odpady z elektrického a
elektronického zařízení bez obsahu nebezpečných složek, odpadní obaly, kovy, odpady z lesnictví (lesnická
činnost, údržba ochranného pásma, mýcení náletů). Odpady z provozu záměru budou tříděny ihned při jejich

FileName: C793-09-0_nove_vedeni_jindrichov_drmoul_oznameni
SaveDate: 30.5.2011

Zakázka/Dokument: C793-09-0/Z01
Vydání: 01
Strana: 18 z 62

NOVÉ VEDENÍ 2x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

vzniku a veškeré odpady budou shromažďovány, pokud možno recyklovány a předávány odborným firmám k
likvidaci.
Tab.: Přehled odpadů vznikajících během provozu záměru

kód odpadu název odpadu
02 01
15 01
15 01 10
16 02
17 04

odpady ze zemědělství, lesnictví (bez obsahu nebezpečných složek)
odpadní obaly (převážně bez obsahu nebezpečných složek)
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
odpady z elektrického a elektronického zařízení (bez obsahu nebezp. složek)
kovy (bez obsahu nebezpečných složek)

kategorie
odpadu
O
O
N
O
O

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném
znění. Odpad bude likvidován smluvními
a nebo servisními firmami v souladu s jejich odpadovým
hospodářstvím.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

Provoz:
Výstavba

Vibrace:
Záření

bez produkce, vyjímečně projevy koróny
(do La = 50 dB/ 5m)
do La = 80 dB/ 5m
nejsou produkovány

Ionizující záření:

zdroje nejsou používány

Elektromagnetické záření

splňuje požadavky nařízení vlády č. 480/2000
Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Doplňující údaje
Součástí záměru nejsou významné terénní úpravy nebo zásahy do krajiny. Záměr respektuje terénní reliéf
území, nebudou vytvářeny nové antropogenní tvary v krajině (např. zářezy nebo násypy).
Záměr neprodukuje ani žádné další výstupy do životního prostředí, výše nepopsané.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území (území v rámci ochranného pásma vedení) se nachází v Karlovarském kraji. 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.
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.
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)

Bližší popis uvedených prvků je předmětem části C, kapitoly 7. Fauna flora a ekosystémy (strana 26 tohoto
oznámení), jejich poloha je zřejmá z mapové přílohy 1.3.
Dotčené území je velmi málo obydlené, záměr se bezprostředně (tj. svým ochranným pásmem) nedotýká
zástavby dotčených obcí.
V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky, 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.
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C.II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
1

V katastru dotčených obcích trvale bydlí cca 4590 obyvatel . Nicméně posuzované vedení se nedotýká obytných
zón ani svým ochranným pásmem. Nejblíže obytné zóny se nachází při obci Krásné a to cca 200 m od osy
vedení,nicméně vedení je od obytné zástavby odděleno přes místní komunikací. Dále pak se nachází u obytné
zástavby u obce Severské chalupy a to cca 150m od osy vedení. U obce Stará Voda prochází vedení
v bezprostřední blízkosti stávajícího zemědělského areálu. V dalších oblastech přesahuje vzdálenost od obytné
zástavby cca 300m.
Celkový počet bezprostředně dotčených obyvatel se pohybuje v jednotkách až desítkách osob. V ochranném
pásmu záměru se potom nenachází žádné obytné objekty.
Zdravotní stav obyvatel v dotčeném území nebyl pro účely zpracování oznámení zjišťován.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Katastry obcí, kterými prochází trasa záměru, nejsou zařazeny mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO).
Z důvodu překračování imisních limitů pro ekosystémy do OZKO zařazeno území CHKO Slavkovský les, kde
jsou překračovány imisní limity pro průměrné roční koncentrace NOx (0,4 % území) a troposferický ozon (100 %
území).
Ve vztahu k záměru je stávající kvalita ovzduší v území nepodstatná.
Klimatické faktory
Trasa záměru prochází klimatickými oblastmi MT3 a MT4 (dle Quitta).
Oblasti MT3 je mírně teplá klimatická oblast, charakterizovaná následovně:
MT3 - krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché, přechodné období normální až dlouhé, s
mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá
s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.
Oblast MT4 je oblast mírně teplá, charakterizovaná takto:
MT4 - krátké léto, mírné, suché až mírně suché, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným
podzimem, zima je normálně dlouhá, mírně teplá a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Charakteristiky klimatických oblastí jsou uvedeny v následující tabulce:

1

Dle údajů ČSÚ k datu 1.1.2009.
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Tab.: Charakteristika klimatických oblastí T2 a MT11
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT3
20 až 30
120 až 140
130 až 160
40 až 50
-3 až -4
16 až 17
6 až 7
6 až 7
110-120
350-450
250-300
60 až 100
120 až 150
40 až 50

MT4
20 až 30
140 až 160
110 až 130
40 až 50
-2 až -3
16 až 17
6 až 7
6 až 7
110-120
350-450
250-300
60 až 80
150 až 160
40 až 50

Z hlediska zatížení vedení námrazou, dotčené území spadá dle ČSN EN 50341-3-19 do námrazových oblastí N1
a N2 a do větrové oblasti II. Konstrukce vedení musí toto zatížení respektovat.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Hluk
Ve vztahu k záměru je stávající hluková situace v území nepodstatná.
Trasa záměru je vedena v převážné většině volnou krajinou, kde hladina hluku odpovídá běžnému přírodnímu
pozadí. Pouze v prostorech, kde dochází ke kontaktu se zatíženými dopravními komunikacemi (silnice,
železnice), resp. kde se nachází stacionární zdroje hluku (průmysl), mohou být zvýšené hladiny hluku.
V blízkém okolí vedení se nevyskytuje žádný chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb,
který by mohl být potenciálně dotčen.
Vibrace
V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací.
Ionizující záření
V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné výpusti
radionuklidů do životního prostředí.
Neionizující záření
V dotčeném území jsou provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření telekomunikačního
charakteru a dále elektrorozvodná síť.
Ostatní
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Trasa vedení prochází dílčími povodí Berounky 1-10-01 Mže po soutok s Radbuzou a dílčími povodími Ohře a
Dolního Labe 1-13-01 Ohře po Teplou.
Při detailnějším členění je trasa umístěna v drobných povodích, které jsou uvedeny v následující tabulce.
Uvedené názvy a plochy příslušných drobných povodí jsou převzaty ze základní vodohospodářské mapy
1:50 000.
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Tab.: Povodí v trase záměru

Číslo povodí
1-13-01-073/0
1-13-01-072/0
1-13-01-071/0
1-13-01-065/0
1-13-01-070/0
1-13-01-069/0
1-13-01-067/0
1-10-01-054/0
1-10-01-053/0
1-10-01-057/0
1-10-01-058/0
1-10-01-064/0

Název povodí
Ohře
Odrava
Lipoltovský potok
Jesenický potok
Štibořský potok
Lipoltovský potok
Lipoltovský potok
Bahnitý potok po Rašelinný potok
Kosový potok po Bahnitý potok
Kosový potok od Bahnitého potoka po Panský potok
Panský potok
Senný potok

Část trasy vedení bude procházet územím CHOPAV – Chebská pánev a Slavkovský les.
Podzemní voda
Z regionálně hydrogeologického hlediska prochází hodnocený záměr územím které náleží do následujících
hydrogeologických rajónů podle Základní vodohospodářské mapy ČR 1:50 000.
Rajóny svrchní vrstvy
1190 Kvartér a neogén odravské části Chebské pánve
Rajóny základní vrstvy
2110 Chebská pánev
Zvodněné vrstvy Chebské pánve je možno rozdělit na téměř samostatné části s odlišným oběhem a
režimem podzemní vody. Mocnost kvartérních sedimentů zde dosahuje 3,5 – 5 m a kolektor je významným
zdrojem skupinových vodovodů.
6112 Krystalinikum Slavkovského lesa
Jedná se o struktury puklinových podzemních vod. Vyskytují se zde převážně variské granitoidy, které jsou
propustné do větších hloubek. Zvětralinový plášť písčitého a písčitojílovitého charakteru vytváří příznivé
podmínky pro oběh podzemní vody. Dotace vody se uskutečňuje atmosférickými srážkami.
6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov
Rajón je charakterizován puklinovou propustností (gabro, granodiority), mělká zvodeň se nachází
v přípovrchové zóně. Jedná se o málo vydatné zdroje podzemní vody.
Podzemní voda se v dotčeném území dle informací VÚV a ČHMÚ vyskytuje v různých hloubkách, nejčastěji však
v pásmu podpovrchového rozpojení hornin, která zahrnuje zvětralinový plášť a svrchní navětralé a rozpukané
pásmo podloží.
Dotace vody se uskutečňuje hlavně infiltrací atmosférických srážek, která závisí na charakteru reliéfu a
propustnosti zvětralinového pláště.
Pro účely zpracování oznámení nebyly úrovně hladiny podzemní vody při zakládání stožárů zjišťovány. Konkrétní
údaje o jejich výšce budou upřesněny v dalším stupni projektové přípravy, v rámci zpracování podrobného
inženýrsko-geologického průzkumu.
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Obr. Hydrogeologické členění zájmového území

Hydrogeologické rajony svrchni vrstvy
Hydrogeologické rajony základní vrstvy

C.II.5. Půda
V posuzovaném území trasy vedení VVN se vyskytuje několik půdních typů, které odrážejí rozmanitost
geologického podloží a reliéfu. Typy půd se střídají podle sklonu a expozice. V dotčeném území trasy vedení
VVN se vyskytují především tyto půdní typy:
•

Pseudoglej modální, pseudogleje vznikají v pánevních oblastech ze zvrstvených či nepropustných těžkých
substrátů, vyznačují se střídavým zamokřením srážkovou vodou, jež vyvolává redukci a difusi železa a
manganu. Zamokření se rytmicky střídá se silným vysušením, které výrazně ovlivňuje půdotvorný pochod a
dochází k oxidaci. Typické pseudogleje lze naleznout pod lesními porosty v humidnějších a plošších
oblastech.

•

Glej modální, nejvíce působí na gleje podzemní vody, vzlínající podzemní voda podmiňuje v glejích
nedostatek vzdušného kyslíku, a proto dochází v půdním profilu k redukčním pochodům, při nichž se
sloučeniny trojmocného železa redukují na sloučeniny železa dvojmocného. Díky tomu se glejový horizont
vyznačuje zelenomodrými nebo okrově šedými barvami s nápadným skvrněním.
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•

Kambizem oglejená, kyselá, dříve zvána hnědá (lesní) půda, kambizem je vázána na členité reliéfy, nachází
se ve svažitých podmínkách v hlavních souvrstvích svahovin magmatitů a metamorfitů a zpevněných
sedimentárních hornin, mateřské substráty kambizemí jsou více méně skeletnaté, proto je v půdní hmotě
dostatek materiálu, který poměrně lehko podléhá zvětrávání, čímž se neustále uvolňují živiny, železo a jiné
látky.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Horniny zájmového území náležejí Krušnohorské oblasti soustavy Českého masivu.
Obr. Geologická mapa území

Na začátku trasy plánovaného vedení u obce Odrava se nacházejí neogenní nezpevněné sedimenty (jíl, písek,
štěrkopísek) Chebské pánve, regionu podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny. U obce Okrouhlá
prochází nezpevněnými kvartérními sedimenty proluviálního původu, které jsou dále ve směru plánované trasy
nahrazeny metamorfovaným svorem regionu sasko-vogtlandského paleozoika sasko-durynské oblasti. Na tuto
jednotku v okolí Dolního Žandova navazuje moldanubikum zastoupené granitovým tělesem borského masivu.
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Před obcí Stará Voda opět na krátko vystupují svory sasko-vogtlandského paleozoika, za nimiž následují svory
krušnohorského krystalinika - region krušnohorsko-smrčinské krystalinikum a chebsko-dyleňské krystalinikum.
V následujícím úseku v okolí Sekerských Chalup se nachází metamorfované pararuly paleozoického až
proterozoického stáří moldanubické oblasti místně prostoupené intruzemi kvarcitu. Za tímto tělesem v okolí Kraví
hory následují opět polohy svoru sasko-durynské oblasti kambrického a ordovického stáří a u obce Trstěnice je
střídají granitové horniny borského masivu.
Na celém území se ve velké míře vyskytují kvartérní pokryvné nezpevněné sedimenty, zastoupené deluviálními
hlínami a písky v okolí řek a proluviálními štěrky, písky a jíly.
Podrobný geologický a hydrogeologický průzkum bude součástí dalšího stupně projektové přípravy.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Dotčené území, podle fytogeografického členění vypracovaného v roce 1976 (Skalický et al. 1977) pro účely
Flóry ČR, se nachází v mezofytiku (okresy 24a. Chebská pánev, 26. Český les, 27. Tachovská brázda, 28a.
Kynšperská vrchovina.
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1969) pokrývaly dotčené území v nejnižších
polohách v Chebské pánve acidofilní doubravy (Quercion robori – petraeae), které jsou v Tachovské brázdě
nahrazené borovými doubravami (Pino-Quercetum). Pro pahorkatiny byli typické bikové bučiny (Luzulo-Fagion) a
květnaté bučiny (Eu-Fagion). Podél vodních toků a v terénních depresích se uplatňovaly luhy a olšiny (AlnoPadion, Alnetea glutinosae).
Mapa potenciální vegetace uvádí z nižších poloh Chebské pánve bikové nebo jedlové doubravy (Luzulo albidaeQuercetum, Abieti-Quercetum), z Mariánskolázeňska brusinkové borové doubravy (Vaccinio vitis-idaeaeQuercetum) a z pahorkatinných poloh bikové bučiny (Luzulo-Fagetum).
Fauna a flóra
Vzhledem k umístění na území v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les byly aktivity, nezbytné pro
vyhodnocení dopadů na biotickou složku životního prostředí v rámci zpracování tohoto oznámení konzultovány
se správou CHKO (dále SCHKO) Slavkovský les, nebo přímo vyplynuly z jejich požadavků.
Pro vyhodnocení vlivů na biotickou složku životního prostředí bylo zpracováno Biologické hodnocení podle § 67i
zákona 114/1992 Sb.(viz. příloha 3.5). Biologické hodnocení bylo zpracováno na základě následujících
průzkumů:
terénního šetření prováděné na celé trase záměru v dubnu až září 2009
botanický průzkum provedený na trase v dubnu až září 2009
vertebratologický průzkum (s důrazem na ornitologii) provedený na trase v dubnu až září 2009
entomologický průzkum provedený na trase v květnu až srpnu 2009
studie vlivu na stabilitu záměrem dotčených lesních porostů (září 2009)
aktualizační doplněk biologického hodnocení (březen 2011).
Zadání jednotlivých průzkumů bylo stanoveno na základě vegetačního (biotopového) screeningu celé trasy
vedení (viz mapová příloha č. 3.7 Situace střetů s ochranou přírody, vlivy na stabilitu lesních porostů), který
rozdělil trasu na hodnotné plochy (segmenty), určené k průzkumu z důvodu možného výskytu zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů (zachovalé lesní celky, vodní plochy a toky, rozsáhlejší křoviny, výslunné
stráně) a na méně hodnotné plochy, zejména inravilány, agrocenoózy a kulticenózy. V místech kde trasa vedení
prochází přes plochy orné půdy, biologické průzkumy nebyly provedeny.
Průzkumy byly provedeny v koridoru cca 100 m. Šířka tohoto koridoru se měnila v závislosti na charakteru území
a doporučení SCHKO. V textu jsou prezentovány výsledky jarního, letního a podzimního aspektu jednotlivých
průzkumů.
Aktualizační průzkum 2011
Vzhledem k časovému posunu zpracování oznámení EIA (2011) a zpracování biologického hodnocení (2009) byl
na jaře roku 2011 vypracován autorizovanou osobou tzv. aktualizační doplněk k biologickému hodnocení.
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V úkolem tohoto aktualizačního doplňku bylo vyhodnocení případných změn v krajině z hlediska hodnocení vlivu
záměru na přírodní stanoviště, rostliny a živočichy.
Průzkum byl proveden v dubnu 2011, kdy bylo provedeno terénní šetření v celé délce trasy záměru. Zvláště byly
prozkoumány všechny lokality, označené jako plochy s omezením nebo vyloučením výstavby. Zvláště byla
pozornost zaměřena na problematickou lokalitu u obce Severské Chalupy, kde v rámci původní trasy záměru
byla vysoká pravděpodobnost zásahu lomového stožáru do segmentu biologického screeningu s vyloučenou
výstavbou (segment 76). Nový průzkum mě za úkol vytipování vhodných lokalit pro umístění lomového stožáru
bez narušení biologicky hodnotných lokalit (více viz. příloha č. 3.5b).
V rámci aktualizačního průzkumu byla v kritickém místě (lokalita u Sekerských Chalup) po konzultaci o technické
proveditelnosti vedení, možnosti přesunu v rámci schváleného koridoru v ZUR a požadavků na biologickou
ochranu území vytipována nová osa vedení v daném území, tak aby nedošlo k zásahu do segmentu 76 (viz.
podmínky biologického hodnocení – příloha 3.5a). Tato trasa pak byla v rámci celého oznámení EIA brána jako
jediná možná varianta umožňující dostatečnou biologickou ochranu území (viz. příloha č. 3.7).
Flóra
Současný stav území
V dotčeném území v současnosti plošně převažují agrocenózy a kulticenózy. V nelesním prostředí se jedná
především o obilná a řepková pole. V oblasti Dolního Žandova a Staré Vody se nachází rozsáhlé intenzivní
pastviny.
Všechny lesní porosty mimo vodou ovlivněná stanoviště mají silně pozměněný charakter. Jedná se o převážně
jehličnaté kulticenózy, kde naprostou dominantou je smrk ztepilý (X9A). Acidofilní doubravy (L7.1) jsou v území
zastoupeny pouze menšími remízy na mezích nebo nereprezentativními mladými výsadbami dubu a borovice.
Častěji dochovaným lesním biotopem jsou reprezentativní jasanovo-olšové luhy (L2.2) v potočních nivách.
Z hlediska nelesních biotopů je situace obdobná. Biotopy mezických stanovišť se dochovaly jen zřídka, jedná se
především o mezofilní ovsíkové louky T1.1 a střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9). Výjimkou je opuštěné
vojenské cvičiště na Cechu sv. Víta s reprezentativními krátkostébelnými smilkovými loukami (T2.3). Na
erodovaných žulových výchozech Dolnožandovska se na malých ploškách uplatňují acidofilní trávníky mělkých
půd (T5.5).
Nelesní dřevinná vegetace je zastoupena především porosty náletových dřevin (X12) a o mnoho vzácněji
fragmenty mezofilních křovin (K3). Hodnotné jsou aleje podél cest a silnic nižších tříd (X13).
Kvalitní biotopy se dochovaly v potočních nivách, jedná se zejména o vlhká tužebníková lada T1.6 a pcháčové
louky (T1.5), dosti častá jsou i reprezentativní nevápnitá mechová slatiniště (R2.2), občas s prvky lučních
nepěnovcových pramenišť (R1.2).
Zachovalé a dostatečně vodnaté potoky hostí makrofytní vegetaci vodních toků (V4).
Vegetace dotčeného území
Vegetace ovlivněného území podél trasy elektrovodu byla zhodnocena vegetačním screeningem. Území bylo
zkoumáno v koridoru o šířce cca 100 m (duben 2009). Celé území bylo rozděleno do číslovaných segmentů s +homogenní vegetací a stejnou přírodovědnou hodnotou (od severu k jihu). U vybraných segmentů s významnou
přírodovědnou hodnotou byl proveden v červnu až září 2009 podrobnější průzkum jednotlivých taxonomických
skupin, který doplnil poznatky o vegetaci o botanické složení.
Ostatní segmenty zahrnují především biologicky nevýznamné intenzivně obhospodařovaná pole či louky,
antropogenní plochy, ruderální vegetace…atd. a nejsou dále uváděny.

Tab.: Zastoupení biotopů v navržené trase, navržená omezení
Název biotopu
(dle Katalogu biotopů – Chytrý a
kol 2000)

čísla výčet hodnotných a
reprezentativních segmentů

Poznámka

X2 Intezivně obhospodařovaná
pole

omezení se nenavrhují

X5 Intenzivně obhospodařované

omezení se nenavrhují
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Název biotopu
čísla výčet hodnotných a
reprezentativních segmentů

(dle Katalogu biotopů – Chytrý a
kol 2000)
louky

Poznámka

X6 Anntropogenní plochy se
sporadickou vegetací mimo sídla

omezení se nenavrhují

X7 Ruderální bylinná vegetace
mimo sídla

omezení se nenavrhují

X9A
Lesní
kultury
nepůvodními dřevinami

omezení se nenavrhují

s

X12 Nálety pionýrských dřevin

omezení se nenavrhují

X13 Nelesní stromové výsadby
mimo sídla (aleje)

13, 17, 22, 24, 30, 33, 40, 67

minimalizace zásahu do vzrostlých stromů

X14
Vodní
ochranářsky
vegetace

plochy
bez
významné

51

vyloučení zásahu

V2 Makrofytní vegetace mělkých
stojatých vod

98

vyloučení zásahu

V4 Makrofytní vegetace vodních
toků

7, 19, 72, 82, 84

vyloučení zásahu

R2.2
Nevápnité
slatiniště

36, 43, 56, 69, 76

vyloučení zásahu

R2.3 Přechodová rašeliniště

72

vyloučení zásahu

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

36, 37, 78, 80

minimalizace zásahu

T1.5 Vlhké pcháčové louky

7, 9, 68, 84, 72, 75

minimalizace zásahu

T1.6 Vlhká tužebníková lada

19, 69, 98

minimalizace zásahu

T1.9
Střídavě
bezkolencové louky

vlhké

20, 71

minimalizace zásahu nebo vyloučení zásahu

horské

76, 98

vyloučení zásahu

58

vyloučení zásahu

T2.3 Podhorské
smilkové trávníky

mechové

a

T5.5 Acidofilní suché trávníky
mělkých půd
K3 Mezofilní vysoké křoviny

38

minimalizace zásahu

L2.2
luhy

7, 19, 26, 36, 61, 74

minimalizace zásahu

26

minimalizace zásahu

Jasanovo-olšové

údolní

L7.1 Suché acidofilní doubravy

Výsledky botanického průzkumu
Botanický průzkum ovlivněného území podél trasy elektrovodu byl na lokalitách doporučených vegetačním
screeningem (květen 2009) proveden v dubnu až září 2009. Orientační průzkum byl proveden v celé trase
elektrovodu, podrobněji bylo prozkoumáno 15 lokalit – viz. příloha 3.1.
V celém území bylo zaznamenáno celkem 216 druhů cévnatých rostlin. Jeden druh je chráněn v kategorii silně
ohrožené (§2) a šest druhů v kategorii ohrožené (§3). Dle řazení do červeného seznamu: CII silně ohrožené
druhy (druhy s prokazatelným a trvalým ústupem), CIII – ohrožené druhy (druhy se slabším, ale trvalým
ústupem), CIV – vzácnější taxony vyžadující další pozornost

Tab.:: Zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin v navržené trase záměru
Český název

Vědecký název

Segmenty
s výskytem druhu

Kategorie
ohrožení

Poznámka

čertkus luční

Succisa pratensis

71, 76, 98

CIV

bohaté populace

jestřábník oranžový

Pillosela aurantiaca

86

CIV

adventivní výskyt
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Český název

Vědecký název

Segmenty
s výskytem druhu

Kategorie
ohrožení

mochna bahenní

Potentilla palustris

26, 69, 72, 76

CIV

ostřice Davallova

Carex davalliana

76

§3, CII

prha arnika

Arnica montana

76

§3, CIII

prstnatec májový

Dactylorhiza majalis

69, 71, 76

§3, CIII

upolín nejvyšší

Trollius altissimus

72

§3, CIII

vachta trojlistá

Menyanthes trifoliata

56

§3, CIII

vemeník dvoulistý

Plathantera bifolia

98

§3, CIII

zdrojovka potoční

Montia halii

56

§2, CII

zvonečník černý

Phyteuma nigrum

20, 69

CIV

Poznámka

regionálně významný nález

Fauna
Výsledky průzkumu bezobratlých
Entomologický průzkum dotčeného území podél trasy vedení byl na lokalitách doporučených vegetačním
screeningem (květen 2009) proveden v květnu až srpnu 2009. Celkem bylo podrobně prozkoumáno 11 lokalit.
Jako hlavní indikační skupina byl zvolen hmyz. Dále byl zjišťován možný výskyt korýšů (raků) ve všech vodních
tocích (podrobněji viz. příloha č. 3.4).
V celém území bylo zaznamenáno celkem 84 druhů hmyzu ze tří řádů. Byl zjištěn výskyt 3 zvláště chráněných
druhů v kategorii ohrožené (§3, O) a dalších dva druhy uvedených v Červeném seznamu (Farkač, Král, Škorpík
2005). Dále byl zjištěn jeden zvláště chráněný druh korýše v kategorii kriticky hrožené (§1, KO). Přehled
zjištěných chráněných druhů je uveden v následující tabulce.
Tab.: Zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů bezobratlých v navržené trase záměru
Český název

Vědecký název

Segmenty
s výskytem
druhu

Kategorie
ohrožení

Poznámka

batolec duhový

Apatura iris

19

§3, O

pravděpodobně
se
vyskytuje
v území
častěji

bělásek ovocný

Aporia crataegi

98

téměř
druh

ohrožený

Dle
Červeného
seznamu

hnědásek
chrastavcový

Euphydryas aurinia

72, 74, 76, 98

kriticky
druh

ohrožený

Dle
Červeného
seznamu

svižník polní

Cincidela campestris

41-43

§3, O

zlatohlávek

Oxythyrea funesta

72, 74, 76

§3, O

rak říční

Astacus fluviatilis

72

§1, KO

populace
významné
v rámci celé ČR

v celém toku Kosího
potoka

Výsledky vertebratologického průzkumu
Vertebratologický průzkum dotčeného území podél trasy elektrovodu byl na lokalitách doporučených vegetačním
screeningem (květen 2009) proveden v dubnu až září 2009. Orientační průzkum byl proveden v celé trase
záměru, podrobněji bylo prozkoumáno 14 lokalit - podrobněji viz. příloha č. 3.3.
V celém území bylo zaznamenáno celkem 81 druhů obratlovců, přičemž 25 z nich patří mezi druhy zvláště
chráněné. Tři druhy jsou zařazeny v kategorii kriticky ohrožené (KO), 9 druhů v kategorii silně ohrožené (SO) a
13 druhů v kategorii ohrožené (O). Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů obratlovců je uveden v
následující tabulce.
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Tab.: Zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů obratlovců v navržené trase záměru
Český název

Vědecký název

Segmenty
s výskytem
druhu

Kategorie
ohrožení

Poznámka

Lampetra planeri

7, 19, 72

§1, KO

početné populace

čolek horský

Triturus alpestris

82

§2, SO

nepříliš početně v kalužích

čolek obecný

Triturus vulgaris

51, 72, 84, 88

§2, SO

ropucha obecná

Bufo bufo

72-76

§3, O

skokan zelený

Rana x esculenta

51, 84, 88

§2, SO

ještěrka živorodá

Zootoca vivipara

5, 7, 58, 72-76

§2, SO

slepýš křehký

Anguis fragilis

98

§2, SO

užovka obojková

Natrix natrix

98

§1, O

bekasina otavní

Galinago galinago

71

§2, SO

hnízdní výskyt, 1 hnízdní pár

bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

70, 72

§3, O

hnízdní výskyt, více hnízdních
párů

čáp bílý

Ciconia ciconia

12, 51-52, 59

§1, O

potravní biotop, hnízdí ve Staré
Vodě

čáp černý

Ciconia nigra

59

§2, SO

Pouze lov a přelety

chřástal polní

Crex crex

49

§2, SO

hnízdní výskyt

koroptev polní

Perdix perdix

1, 12

§3, O

hnízdní výskyt

krkavec velký

Corvus corax

22, 26-28, 43, 53,
68 82, 84, 98

§1, O

segment 82 možné hnízdění, jinak
pouze lov a přelety

lejsek šedý

Muscicapa striata

19

§3, O

hnízdní výskyt

luňák červený

Milvus milvus

53

§1, KO

potravní biotop, hnízdění asi již
mimo trasu záměru

moták pochop

Circus aeruginosus

99

§3, O

pouze lov a přelety

rorýs obecný

Apus apus

7, 14, 51, 71

§3, O

pouze lov a přelety

strnad luční

Miliarda calandra

69, 71

§1, KO

hnízdní výskyt

tetřívek obecný

Tetrao tetrix

68-76

§2, SO

okrajová součást biotopu mezi
Starou
Vodou,
Jedlovou
a
Vysokou

ťuhýk obecný

Lanius collurio

36-38, 69, 98

§3, O

hnízdní výskyt

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

10, 53, 70, 86, 98

§3, O

pouze lov a přelety

bělozubka bělobřichá

Crocidura leucodon

98

§3, O

trvalý výskyt

veverka obecná

Sciurus vulgaris

2, 32, 77, 82-85

§3, O

běžný druh v lesních celcích

kruhoústí
mihule potoční
obojživelníci

častý druh v celém území

plazi
častý druh v celém území

ptáci

savci

Aktualizační doplněk
Vzhledem k tomu, že biologické hodnocení bylo prováděno v roce 2009, byl v roce 2011 vypracován aktualizační
doplněk pro toto biologické hodnocení (viz. příloha č. 3.5b). V rámci tohoto aktualizačního doplňku bylo
provedeno terénní šetření v celé délce trasy záměru. Zvláště byly navštíveny lokality, označené jako plochy
s omezením nebo vyloučením výstavby.
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Nově bylo zjištěno:
Český název

Vědecký název

Segmenty s výskytem Kategorie ohrožení
druhu

slepýš křehký

Anguis fragilis

58

§2, SO

ještěrka živorodá

Azootoca vivipara

98

§2, SO

Bekasina otavní

Galinago galinago

72

§2, SO

Poznámka

hnízdní výskyt

Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území jsou, dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., území přírodovědecky či esteticky velmi
významná, se stanovenými podmínkami ochrany. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky (NP),
chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní
památky (NPP) a přírodní památky (PP).
Vedení prochází územím CHKO Slavkovský les souběžně se stávajícím vedením 22 kV při západní hranici
CHKO. Do chráněného území vedení vstupuje v místě křížení se silnicí III. třídy č. 2125 u Manského Dvora a
opouští jej v místě křížení železnice Cheb – Plzeň severně od Staré Vody.
CHKO Slavkovský les se nachází v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových
Lázní. Oblast vystupuje příkře nad Tachovskou brázdu, Chebskou a Sokolovskou pánev, na východě přechází
pozvolna do Tepelské plošiny. Celé území má ráz paroviny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina
leží v poněkud zdvižené západní části.
Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s
porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s
rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především
západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský
les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.
Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále pak arnika
horská, rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, vzácné hadcové sleziníky, celá řada prstnatců a další.
Z typické zvěře připomeňme jelena evropského - rasu západoevropskou, zvěř černou, srnčí, kunovité šelmy.
Přežívá zde i populace tetřívka obecného a tetřeva hlušce. Pravidelně zde hnízdí čáp černý, zajímavostí je
nejzápadnější výskyt sysla obecného.
Plošná ochrana se v chráněném území provádí prostřednictvím zonace, kdy je území rozděleno do jednotlivých
zón, ve kterých jsou uplatňovány rozdílné ochranné postupy, přičemž první zóna má nejpřísnější režim ochrany.
V CHKO Slavkovský les byly vymezeny čtyři zóny ochrany.
Trasa vedení v CHKO Slavkovský les vede v celkové délce 5,8 km
- z toho I. zóna 0 km
- z toho II. zóna 0 km
- z toho III. zóna 2,7 km
- z toho IV. zóna 3,1 km
Trasa neprochází žádným MZCHÚ ani se k žádnému MZCHÚ relevantně nepřibližuje. Nejbližšími maloplošnými
zvláště chráněnými územími jsou PR Lipovka (2,7 km), PR Mechové údolí (2,8 km), PR Holina (3,9 km), PR
Hamrnický mokřad (2,3 km) a PR Kosatcová louka (2,5 km).
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Obrázek : Lokalizace záměru k CHKO Slavkovský les – schema (trasa modrá barva)

Významné krajinné prvky, přírodní parky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody jako
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a
nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození
nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny lesní porosty a vodní toky a jejich nivy v trase záměru.
Popis vybraných lesních celků je součástí kapitoly lesní ekosystémy, popis vodních toků je uveden v kapitole C
II.4. Povrchová a podzemní voda. Na základě informací dotčených správních úřadů, nebyly v trase vedení
registrované žádné VKP.
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Trasa vedení zasahuje do okrajových částí Přírodního parku Český les. Přírodní park byl vyhlášen Vyhláškou
OkÚ Tachov č. 4/94. Reliéf Českého lesa tvoří členitá vrchovina až plochá hornatina. Nadmořská výška se
pohybuje v rozmezí 500 až 900 m nad mořem. Pohoří je téměř souvisle lesnaté s 80% převahou smrku.
Nejvyšším vrcholem je Havran s nadmořskou výškou 894 m. Trasa záměru je vedena jihovýchodním okrajem PP
v délce cca 14 km.
Obr. Přírodní park Český les (trasa modrá barva)

Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické stability
(dále ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické
stability.
Popis nadregionálního, regionálního a místního ÚSES dotčeného území vychází z mapových podkladů
jednotlivých dotčených správních území. Pro popis místní úrovně prvků ekologické stability byly použity prioritně
územní plány obcí, tam kde nejsou dosud zpracovány, byly použity generely ÚSES. Pro popis ÚSES
nadregionální a regionální úrovně byly využity územně technické podklady a především údaje z územních plánů
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VÚC. Kompletnost údajů je dána dostupností podkladů v jednotlivých správních území. Územní plány jsou často
zpracovány pouze v obvodu zastavěného území.
Jelikož nebylo dosud vypracováno celkové sjednocení prvků ÚSES v dotčeném území, jsou v mnoha případech
prvky ÚSES vymezeny různě a bez návaznosti na prvky ÚSES v sousedních k.ú.
Popis ÚSES zájmového území vychází z následujících podkladů :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÚPN - SÚ Drmoul, Projektové sdružení, Ing. arch. Pospíšil-J.Strejcová, 1996
ÚP Dolní Žandov, UrbioProjekt, 1997
ÚP RO Jesenice, UrbioProjekt, 2004
ÚP Odrava, návrh ÚP před vydáním ÚPD, Ing. arch. A. Kasková, 2008
ÚP Tuřany, Ing. arch. L. Vystyd, 2004
ÚTP - NR- R Okres Cheb
Generel ÚSES Lázně Kynžvart, Dolní Žandov, Milíkov, Valy, Ekoslužby, Jan Křivanec, 2004
ÚP Stará Voda, ak. arch. J Rozyka, 1997
ÚP Trstěnice, Projektová kancelář Markant ing. arch. E. Kubáková, 2005
ÚP Tři Sekery - návrh, UNIART projektová kancelář, 2001
ÚP Krásné u Tří Seker - návrh, UNIART projektová kancelář, 1994

Grafické znázornění prvků ÚSES zájmového území a vyznačení vztahů k trase záměru je součástí grafické
přílohy č.1.3 Situace záměru, územní systémy ekologické stability. Vzhledem k rozsahu zájmového území
uvádíme podrobnější popis pouze u prvků ÚSES které se dostávají do přímého střetu s trasou vedení či jsou
vymezeny v jeho bezprostřední blízkosti.
Tab.: Prvky ÚSES v trase záměru
Území obce
Trstěnice

Označení
prvku
LBK 01

Název
podél Senného potoka

LBK 10
LBK 03
Tři Sekery
Stará Voda
Dolní Žandov

Tuřany
Odrava

NRBK 52
LBC 3
LBK 1
LBC 8
LBK 8

Kladská-Diana-Cerchov

LBC 11
RBC 1162
NRBK 40

U Manského Dvora
Trpeš
Amerika-Svatošské skály

U vojáků
RBC 1125 - hranice obce

Poznámka
mozaika mokřadních a
nivních biotopů
spojovací biokoridor
spojovací biokoridor bez
ekologické hodnoty

suchá až hydrická řada
úžlabí drobné vodoteče
mělké údolí se
zatrubněnou vodotečí
svah s mělkým úžlabím
lesní společenstva

Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, v nichž se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů a cenné
biotopy. K jejímu vyhlášení se ČR zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na základě směrnic
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin.
V roce 2009 byla nařízením vlády ČR č. 371/2009 ze dne 3.11.2009 nově schváleno zařazení evropsky
významné lokality CZ0413017 U Jedlové do národního seznamu lokalit soustavy Natura 2000. Tuto lokalitu kříží
trasa záměru. Předmětem ochrany tohoto území je prioritní druh - hnědásek chrastavcový (Euphydrias aurinia).
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Obr. EVL CZ0413017 U Jedlové

C.II.8. Krajina
Krajinným rázem se rozumí přírodní, historické a kulturní charakteristiky konkrétního území. Krajinný ráz mohou určovat
skutečnosti, jež vyplývají z podstaty území - z jeho geologické stavby, morfologie, charakteru půd, klimatu. Vnějším odrazem
je pak způsob využívání území (tzv. landuse), osídlení, typ architektury apod. Podstatný je ovšem ten fakt, že se v rámci
typologické jednotky území opakují krajinné prostory s obdobnými vlastnostmi. Tuto podobnost krajinných prostorů lze jinak
považovat za jeden z projevů specifického krajinného rázu toho kterého území. Dalším neméně důležitým je převažující typ
funkčně prostorového uspořádání vycházející z daností území (např. typ sídel, traťové plužiny atd.).

Základním principem hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je prostorová a charakterová diferenciace krajiny,
vymezení zřetelně odlišných, charakterově homogenních části krajiny. Vlivy navrhované stavby na krajinný ráz
jsou vždy omezeny na určité území, kde se projevují bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo
kde se projevují vlivy vizuální, sluchové, čichové a jiné. Takovéto území se označuje jako dotčený krajinný
prostor (DoKP). Jeho hranice nejčastěji tvoří vizuální bariéry – horizonty terénu, lesních porostů a zástavby,
případně hranice viditelnosti záměru v otevřeném prostoru. Zásahy do krajinného rázu musí být koncipovány tak,
aby nebyla snížena estetická a přírodní hodnota území.
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Dotčený krajinný prostor navrhovaného záměru je vymezen na rozlehlém území, proto zde existují rozdíly
v přírodních podmínkách a hodnotách krajinného rázu. Jedná se převážně o přírodní krajinu s různou mírou
hospodářského využití, mimo obydlená území. Krajinný prostor na většině dotčených míst neoplývá výraznými
pozitivními kulturními dominantami. Území se sníženou estetickou hodnotou je soustředěno především v blízkosti
menších obcí a zemědělských areálu a v blízkosti technicistních staveb (dopravní komunikace, stožáry, atd.).
Taktéž jsem patří i různé typy zemědělské krajiny, včetně krajiny lesnicko-zemědělské. Zvýšenou estetickou
hodnotou se vyznačují převážně krajiny s převahou přírodních znaků, rozsáhlé lesní komplexy. Tyto bývají často
chráněny některým institutem ochrany přírody a krajiny (CHKO Slavkovský les). Mezi území zvláštních krajinných
hodnot je možno (kromě velkoplošných chráněných území) řadit přírodní parky (PP Český les). Velkou mírou se
v řešeném území uplatňují i prvky územního systému ekologické stability všech úrovní vedené převážně lesními
komplexy a v údolích vodních toků. Pohledovou bariéru východním směrem na velké části území tvoří silnice
I/21.
Pro detailnější posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byl dotčený krajinný prostor rozdělen na 18 míst
krajinného rázu – MRK (Přehledná mapa je součástí Přílohy č. 4). Více informací viz příloha č. 4.
1. MKR Odrava
Krajina má velké měřítko přehledných otevřených ploch s převahou zemědělské půdy a rozsáhlým lesním
porostem. V pohledově rozsáhlé krajině plochého svahu se v krajinné scéně uplatňuje technická stavba
elektrického vedení, na které bude navrhované vedení napojeno.
2. MKR Lipoltov
Velké plochy orné půdy bez vegetace přecházejí do mírných zalesněných svahů. V území se nachází několik
vodních toků s břehovým porostem. Liniovou dominantu v území tvoří dopravní komunikace s doprovodným
stromořadím bříz.
3. MKR Okrouhlá
Pohledově otevřená krajina s hrubou krajinnou mozaikou s převládajícím zastoupením orné půdy. Reliéf má
charakter plochého svahu. Identitu krajiny dotváří i stávající zemědělský areál. Přírodní ráz území je uplatňován
pouze v prostoru drobné vodní plochy a malého lesního porostu severovýchodně od zemědělského družstva.
V dálkových pohledech jsou patrné horizonty lesních porostů, které však zastiňuje elektrické vedení na jejích
okraji a narušuje jejich optické vnímaní.
4. MKR Šitboř
Ráz krajinného místa je uplatňován v úzkém koridoru podél dopravní komunikace do Velké Sitiboře ze silnice
I/21. Přírodní ráz představuje hlavně úzký lesný pás vymezený v oblasti Šitbořského potoka, doprovodná zeleň
podél komunikace a četné remízky.Technickým prvkem v území je křížení stávající elektrického vedení. Kulturní
charakter krajiny je daný ojedinělou zástavbou Velké Šitboře.
5. MKR Ždírnice
Místo krajinného rázu leží v polouzavřené krajinné scéně. Silnice I/21 je viditelná jen z několika míst, většinou je
zacloněná lesními porosty po obou stranách. Převažují louky a pastviny členěné množstvem roztroušené
vegetace. Přírodní ráz krajiny mírně narušuje stávající elektrické vedení a oplocení pastvin. V dálkových
pohledech jsou patrné rozsáhlé porosty náležící k CHKO Slavkovský les.
6. MKR Manský Dvůr
Pestrá krajinná struktura s převládajícím přírodním rázem je daná členitou skladbou menších či větších lesních
porostů, luk, pastvin a ovocních sadů. Kulturní ráz krajiny představuje přítomnost zemědělského areálu a četná
síť polních cest. V krajinném prostoru členitého reliéfu jsou patrné drobné vodní toky a plochy.
7. MKR U Kapličky
Přírodní rámec tvoří specifické estetické hodnoty, které jsou představeny členitou krajinnou mozaikou polí, luk a
lesních porostů. Četná je také přítomnost vodních ploch. Technický charakter místa je uplatňován
prostřednictvím silniční komunikace do obce Úbočí a výraznou komunikací I/21 v severo-jižným směru.
Negativním znakem kulturního rázu jsou chátrající budovy poblíž vojenského areálu a samotný oplocený areál.
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8. MKR Dolní Žandov
Území se vyznačuje přírodními a krajinářsko-estetickými hodnotami danými zejména vysokým podílem menších
lesních porostů a roztroušené zeleně, harmonickou skladbou luk a četné přítomnosti drobných vodních toků.
Pohledovou bariéru západním směrem přestavuje silnice I/21. Výraznou liniovou stavbou technického rázu
kulturní krajiny je stávající elektrické vedení. Harmonické prostorové vztahy a měřítko dotváří horský charakter
Slavkovského lesa v panoramatických pohledech.
9. MKR Horní Žandov
Výraznou liniovou dominantu tvoří stávající elektrické vedení nízkého napětí a hlavně komunikace I/21, která
tvoří pohledovou bariéru západním směrem k obcím. Z východního směru je krajinný prostor ohraničen blízkým
lesním porostem. Krajina je velmi členitá skladbou polí, luk a doprovodní vegetace. Drobné vodní toky protékají
převážně územím lesních porostů. Železniční trať je z velké části trasována v zalesněných údolích a pohledově
ukrytá pod mostním objektem na silnicí I/21. V panoramatických pohledech severovýchodním směrem je viditelný
přírodních charakter Slavkovského lesa.
10. MKR Stará Voda
Krajina má převážně zemědělský charakter s členitou skladbou polí, luk a drobných lesních porostů. Je otevřená
s mělkými a širokými údolími vodních toků, často podmáčeného charakteru. V plochách polí a luk se objevuje
množství rozptýlené zeleně podél cest, mezí a vodotečí. Krajinný prostor je členění několika dopravními
komunikacemi a polními cestami. Na polích jsou patrné znaky chovu dobytka – oplocení. Kulturní dominantou na
orné půdě je stávající elektrické vedení. Pohled na vesnickou zástavbu je zastíněn terénním profilem.
11. MKR Na Vrších
Krajina má velké měřítko přehledných otevřených ploch s převahou zemědělské půdy a lesními porosty
v panoramatických pohledech. Na pozemcích je patrné zemědělské využití území – chov dobytka, oplocení.
Chybí roztroušená vegetace.
12. MKR Sekerské Chalupy
Lokalita je z jihu výrazně vymezena smrkovým lesním porostem s vyvinutým porostním pláštěm s příměsí břízy.
Na okrajích jsou patrné známky po hospodářském využívaní lesa – dočasné lesní cesty, skladování pokáceného
dřeva. V severní části charakter krajinného místa utváří meandrující vodní tok Kosový potok. Území vyniká
estetickými hodnotami krajinné scény a harmonické vesnické zástavby obce Sekerské Chalupy. Podmáčená
údolní niva je tvořena loukami s roztroušenou zelení a břehovým porostem. Reliéf je mírně členitý, krajina je
pohledově otevřená. Přírodní ráz krajiny mírně narušuje stávající elektrické vedení.
13. MKR Kameniště
Trasa vede mírným terénem v souběhu se stávajícím elektrickým vedením, okrajem převážně smrkového
porostu. Krajinné místo je uzavřeno lesním komplexem. Liniovou dominantu v území představuje dopravní
komunikace. Doprovodná zeleň podél komunikace se vyskytuje jenom místy.
14. MKR Velké Krásné
Trasa je uzavřená v prostou jehličnatého lesního komplexu s mírně členitým reliéfem v blízkosti obce Velké
Krásné. Patrný bude pohled na vedení elektrického napětí v oblasti trasování nad dopravní komunikací
v blízkosti ČOV. Okraj silnice je tvořen pásem vysokých smrků. Četné průseky dokládají hospodářské využití
lesního porostu. Na východním okraji obce je trasováno stávající elektrické vedení nízkého napětí.
15. MKR Panský vrch
Podhorský charakter území je daný smrkově-bukovými porosty lesního komplexu Panského vrchu, které zřetelně
vymezují prostor daného krajinné místa ze severní, jižní a východní strany. Ze západní strany je místo vymezeno
terénním profilem. Krajinná mozaika je poměrně pestrá, tvoří ji na severu rozsáhle plochy zemědělského využití,
oddělené místní komunikací od jižní část s členitým reliéfem, s louky a pastvinami, drobnými lesními porosty
v údolí vodního toku, ohraničené členitými okraji lesních porostů. Nevýraznou kulturní charakteristiku tvoří
stávající elektrické vedení nízkého napětí, které však nepřesahuje výšku okolních porostů.
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16. MKR Skelné Hutě
Trasa vedení prochází v prostoru mezi lesným porostem a sedlem Kraví hora. Místo krajinné rázu tvoří velké
bloky orné půdy. V otevřené krajinné scéně rovinatého reliéfu se uplatňuje stávající elektrické vedení. Výrazný
terénní okraj tvoří podlouhlý hřeben smrkově-bukového lesního masívu s dominantou Panského vrchu. Patrná je
doprovodná zeleň podél komunikací.
17. MKR Horní Ves
Trasa vede polní, převážně rovinatou krajinou zemědělského rázu. Hospodářské využití území dokládají také
četné posedy. Z jižní strany je pohledová bariéra tvořená dochovanou strukturou obce Horní Ves. Severně od
navrhované trasy vedení jsou výrazným přírodním znakem drobné vodné plochy. Plošným kulturním znakem je
výstavba solárních panelů před vstupem do obce Horní Ves. Přírodní charakter dodávají krajině početné
remízky, pásy stromů i ojedinělé stromy zakomponované do harmonické krajinné scenérie.
18. MKR Rozvodna Drmoul
Napojení posuzované trasy na rozvodnu je umístěno do otevřené krajiny v blízkosti obce Drmoul. Výraznou
dominantu tvoří rozvodna a hustá síť elektrického vedení v pohledově rozlehlé krajině s převládajícími bloky orné
půdy. V dálkových pohledech jsou patrné siluety nižších kopců. Ojediněle se vyskytují stromy podél polních cest
a dopravních komunikací a roztroušeně stromy a keře uprostřed polí. Pohledovou osu v území tvoří silnice I/21.
V dálkových obrazech jsou patrné siluety zastavěného území Horní Vsi.

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.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Trasa záměru prochází napříč krajinou, bez ohledu na směrování dopravních (silnice, železnice) i ostatních sítí.
V území je dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru, zejména komunikační síť.
Ve vztahu k záměru je proto stávající stav infrastruktury celkově málo významný, vyhovující, a není blíže
popisován.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
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. 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 Krásného ke Třem Sekerám. 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 vedení zasahuje do území se zvláštním režimem ochrany životního prostředí. Vedení prochází územím
CHKO Slavkovský les souběžně se stávajícím vedením 22 kV při západní hranici CHKO. Do chráněného území
vedení vstupuje v místě křížení se silnicí III. třídy č. 2125 u Manského Dvora a opouští jej v místě křížení
železnice Cheb – Plzeň severně od Staré Vody. Jedná se především o III. a IV: zónu CHKO. V daném území lze
předpokládat příznivou kvalitu životního prostředí. V rámci zpracování tohoto oznámení byly řešeny a zohledněny
všechny legislativní požadavky ochrany tohoto území. Bylo posouzeno a doporučeno technické řešení, které
spolu se stanovenými opatřeními realizace stavby zajistí nepřekročení únosného zatížení dotčeného území z
hlediska ochrany přírody.
Trasa vedení zasahuje do okrajových částí Přírodního parku Český les. Dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. O
ochraně příerody a krajiny, je přírodním parkem území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními
hodnotami krajinného rázu, které není zvláště chráněným územím. Trasa vedení vstupuje do území přírodního
parku u obce Stará Voda a prochází jím až do zaústění rozvodny Drmoul.
Na prvním úseku trasy prochází vedení především zemědělsky využívanými pozemky, mimo CHKO Slavkovský
les. Jedná se o území s nižší ekologickou stabilitou, bez zvláštních požadavků na ochranu území.
Z hlediska dalších hodnocených oblastí se životní prostředí území (ovzduší, hluk) a z hlediska charakteru záměru
lze shrnout, že kvalita hodnoceného území není nijak výjimečná. V blízkém okolí hodnoceného území prochází
asi ve 2/3 trasy vedení komunikace I/21, která je v daném území zdrojem hlukové zátěže. Z hlediska ovzduší se
v území nenachází žádné významné zdroje. Kvalita ovzduší v území je nadstandardní. Jedná se o málo
zatížené přírodě blízké území spíše zemědělského charakteru.
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ČÁST 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 a veřejné zdraví
Vzhledem k poloze záměru vůči obyvatelstvu a obytné zástavbě (mimo ochranné pásmo) lze hovořit o
minimálním vlivu záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví.
Pro vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví byla vypracována studie, která je doložena v příloze 2.1
tohoto oznámení. Na tuto přílohu v úplnosti odkazujeme, dále shrnujeme její závěry:
Dotčení obyvatel a veřejného zdraví by mohlo potenciálně nastat:
- vlivem elektrického a magnetického pole,
- narušováním psychické pohody,
- dalšími vlivy (hluk, rušení rozhlasového a televizního příjmu, úrazy elektrickým proudem resp. jinými),
- rušivými vlivy v průběhu výstavby.
Tyto potenciální vlivy jsou hodnoceny následovně:
Vliv elektrického a magnetického pole
Standardy, limity, doporučení
Při provozu každého elektrického vedení přicházejí v úvahu možné vlivy elektrického a magnetického pole. Z
možných prokazatelných účinků elektromagnetických polí a záření na člověka nacházíme ohřívání tkáně těla při
absorpci vysokofrekvenčního elektromagnetického záření a působení elektrických proudů indukovaných v těle
elektrickým a proměnným magnetickým polem.
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením definuje neionizující záření jako
statická magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi
15
od 0 Hz do 1,7.10 Hz. Při provozu dvojnásobného vedení VVN 110 kV o frekvenci 50 Hz, bude v okolí vodičů
protékaných nízkofrekvenčním proudem indukováno elektrické a magnetické pole.
Na základě provedeného odhadu zdravotních rizik elektrického a magnetického pole záměru (viz. příloha č. 2)
lze vyvodit závěr, že výhledový stav po realizaci hodnoceného záměru nepředstavuje významné riziko pro zdraví
obyvatel žijících v přilehlé zástavbě. Ve všech dotčených lokalitách jsou s velkou rezervou dodrženy požadavky
našeho nařízení vlády č. 1/2008 Sb. a že je tedy možno místní situaci prohlásit za zdravotně akceptovatelné.
Možnosti expozice obyvatelstva
Na základě výpočtů (Posouzení vlivů přívodního venkovního vedení VVN 2x110kV Jindřichov – Drmoul na
životní prostředí) byly stanoveny minimální výšky vodičů nad terénem navrhovaných stožárů pro vedení VVN
2x110 kV Jindřichov - Drmoul. Minimální výšky spodních fázových vodičů nad terénem byly stanoveny s ohledem
na Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., tak aby nebyla překročena přípustná hodnota indukované proudové hustoty v
-2
lidském těle 2 mA.m . Pro veškeré výpočty byl uvažován nejhorší možný případ tj. maximální zatížení vedení a z
hlediska rozložení elektrického a magnetického pole nejhorší možný sled fází. Při dodržení požadavku ČSN EN
50341-1 (minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí je 6 m) budou v okolí vedení VVN 2x110 kV
Jindřichov - Drmoul dodrženy veškeré hygienické limity vyplývající z Nařízení vlády č.1/2008 Sb.
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Narušování psychické pohody
Lidé bydlící v blízkosti podobného vedení se často cítí zneklidněni, nepříznivě ovlivněni resp. i ohroženi.
V případě projevů takových obav by byl žádoucí kontakt s představiteli dotčených obcí a jejich prostřednictvím i
s obyvateli zmíněných domů, objasňování povahy a účinků elektromagnetických polí a vyřešení těchto
neodůvodněných obav. Nejbližší obytné domy se nachází mimo ochranné pásmo vedení.
Další vlivy
Za rušivý prvek by mohl být v některých případech považován hluk, který vzniká na vodičích korónou za
nepříznivého počasí s mlhami, jinovatkou apod – „sršení“. Při výškách a vzdálenosti vedení nebude v rušivé
intenzitě pronikat a nebude tedy hrát významnější roli.
Při haváriích vedení (přetržení vodičů, pád sloupů) v souvislosti s vichřicí, námrazou apod. by teoreticky mohlo
dojít ke zranění nebo usmrcení osob pohybujících se v blízkosti. V obytném území leží mimo ochranné pásmo
vedení a nehrozí zde úrazy elektrickým proudem.
Rušení rádiového a televizního signálu patří k dalším potenciálním nepříznivým efektům obdobných záměrů.
Tento efekt je závislý na celé řadě místních podmínek (poloha vysílače, charakteristiky vedení a přijímací antény
aj.) a proto jej pro konkrétní lokalitu nelze spolehlivě předpovědět. Pokud by se objevily stížnosti, bude proto
třeba provést proměření a podle výsledku realizovat opatření, která zajistí dobrou kvalitu příjmu.
Záměr nebude mít významné sociální nebo ekonomické důsledky pro obyvatelstvo.
Vlivy v průběhu výstavby
Výstavba zahrnuje výkopy a betonáž základů pro stožáry, stavbu stožárů a navěšení fázových vodičů. Výstavba
vedení by mohla v souvislosti s uvedenými pracemi rušivě působit na dotčené obyvatelstvo. Ve všech případech,
kde se vedení přibližuje k obytnému území, půjde jen o krátkodobé práce u několika stožárů. Případná zátěž
obyvatel je akceptovatelná. Větší rušení může představovat nákladní automobilová doprava po blízkých trasách
veřejné silniční sítě. I ta se ovšem vzhledem k lineární povaze stavby rozloží do různých úseků okolních silnic a
v jednotlivých obcích se významně neprojeví. Za nezbytné opatření k ochraně obyvatelstva je nutno považovat
omezení hlukově a dopravně významných prací, pokud probíhají v blízkosti obytných území na denní dobu a
všední dny.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Vedení neprodukuje žádné emise do ovzduší, negativní vlivy na kvalitu ovzduší jsou proto vyloučeny.
Potenciální vlivy v průběhu výstavby v důsledku provozu stavební dopravy a stavebních mechanismů budou
celkově malé a nevýznamné a budou omezeny opatřeními, navrženými pro minimalizaci negativních vlivů (viz
část D oznámení, kapitola IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí, strana 52 – 55 tohoto oznámení).
Vlivy na klima
Vlivy na klima jsou vyloučeny.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy hluku
Provoz záměru je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk.
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Akustické jevy mohou obecně vznikat v okolí stávajících rozvoden (provoz transformátorů způsobující
charakteristický zvuk na frekvenci 50 Hz), ty však nejsou předmětem záměru. Za vlhkého počasí mohou vznikat
akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení") v okolí stožárů s izolátory. Hladina akustického
tlaku v důsledku těchto jevů se může na úrovni terénu pohybovat i kolem nočního limitu (LAeq,T = 40 dB).
Vzhledem k umístění záměru mimo obytné objekty a jejich chráněné venkovní prostory nelze tento jev považovat
1
za akusticky významný .
Hlukové vlivy dále způsobuje údržba ochranného pásma vedení (mýcení náletů), kterou je nutno provádět v
intervalu cca 2 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru se však nejedná o významný problém.
Hluk v období provádění stavebních a konstrukčních prací je možno označit vzhledem k umístění záměru za
celkově málo významný. Záměr se nachází ve volné krajině, bez přítomnosti hlukově chráněných objektů a
prostor (tedy, v dikci nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů).
Pro období provádění stavebních a konstrukčních prací dále platí korekce +10 dB k základním limitům.
K takovýmto nárůstům nebude v hlukově chráněných prostorech docházet. Intenzita dopravy v odhadované
četnosti nejvýše několika desítek vozidel denně je pod úrovní, při které by tento provoz měl být považován za
zdroj dopravního hluku (Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991,
novela 1996, 2004).
Vlivy vibrací
Vlivy vibrací jsou vyloučeny.
Vlivy ionizujícího záření
Zdroje ionizujícího (radioaktivního) záření nejsou používány, vlivy jsou tedy vyloučeny.
Vlivy neionizujícího záření
Z neionizujícího záření přichází v úvahu potenciální vliv elektrického a magnetického pole. Pro vyhodnocení vlivů
elektrického a magnetického pole v okolí vedení a stanovení minimální výšky vodičů byla vypracována studie,
která je doložena v příloze 2.2 tohoto oznámení. Na tuto přílohu v úplnosti odkazujeme.
Limitní hodnoty
V České republice v současné době platí nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením, které je shodné s doporučením rady Evropské unie "Council recommendation on the limitation of
exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)" z roku 1999.
Ve smyslu § 1 uvedeného nařízení vlády musí být expozice osob elektrickým nebo magnetickým polím a
11
elektromagnetickým zářením s frekvencí od hodnoty 0 Hz do hodnoty 3.10 Hz omezena tak, aby
a) proudová hustota indukovaná v těle (dále jen "proudová hustota"),
b) měrný v těle absorbovaný výkon, případně měrná v těle absorbovaná energie a
10
c) hustota zářivého toku elektromagnetické vlny s frekvencí vyšší než 10 Hz dopadající na tělo nebo jeho
část
nepřekročily nejvyšší přípustné hodnoty stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády.
V příloze č. 1 k nařízení vlády je stanovena nejvyšší přípustná hodnota pro proudovou hustotu indukovanou v
hlavě a v trupu pro frekvence 4 - 1000 Hz (tj. i pro frekvenci posuzovaného vedení 50 Hz) pro zaměstnance
-2
-2
J = 0,01 J/A.m a pro ostatní osoby J = 0,002 J/A.m .
Pozn.: Měrný v těle absorbovaný výkon a hustota zářivého toku se u frekvence 50 Hz nehodnotí.

1

Kromě toho akustické projevy koróny svědčí o zvýšených ztrátách ve vedení. Situace proto bývá v ekonomickém zájmu
provozovatele vedení urychleně technicky řešena.
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Minimální výška vodičů
Požadovaná minimální výška vodičů je uvedena v příloze 2.2 tohoto oznámení a pro různé varianty uspořádání
fází a napětí se pohybuje od 4 do 4,13 m. Vzhledem k tomu, že dle normy ČSN EN 50341-1 je minimální výška
spodních fázových vodičů nad zemí 6 m, při dodržení této normy bude vedení splňovat všechny požadavky
zákonných předpisů na ochranu před neionizujícím zářením.
V ochranném pásmu vedení se nevyskytuje žádná obytná zástavba ani žádné prostory trvalého pobytu osob.
Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů
Vlivy dalších fyzikálních nebo biologických faktorů jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Vzhledem k charakteru záměru se vliv nepředpokládá.
Vlivy na kvalitu povrchové vody
Při provozu vedení nejsou vypouštěny žádné odpadní vody nebo jiné škodliviny do povrchových vod. Nebude
proto ovlivněna kvalita povrchových vod. Totéž se týká i období výstavby, zde za předpokladu dodržování
technologické kázně (vyloučení úniku závadných látek z mechanismů apod.).
Vlivy na podzemní vodu
Vliv stavby na podzemní vodu bude dále řešen v následující projektové dokumentaci, po provedení podrobného
hydrologicko-geologického průzkumu. Předpokládá se možné zastižení hladiny podzemní vody v místech niv
vodních toků nebo v terénních depresích. Základy stožárů jsou však bodového charakteru tudíž nepředstavují
liniovou překážku pro proudění vody, a proto nelze očekávat významné změny ve výšce hladiny podzemní vody.
Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je možné teoreticky pouze v omezeném časovém
období výstavby, např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších
deštích. Jedná se o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním
pracovních postupů a použitím techniky v odpovídajícím technickém stavu.
Významné působení těchto vlivů nepředpokládáme.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr si vyžádá trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) pro výstavbu betonových základů
2
stožárů a to pravděpodobně v rozsahu max. 480 m . Zemědělské pozemky klasifikovány jako dočasný zábor, v
rozsahu cca 21,8 ha, budou bezprostředně po období výstavby zrekultivovány a vráceny k původnímu užití.
U záměru se předpokládá minimální nárok na odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), max. 90
2
m a to na výstavbu betonových základů stožárů v lesních porostech.
Rozsah dočasného odnětí PUPFL a omezení PUPFL bude ještě upřesněn v následných krocích projektové
přípravy a bude součástí dokumentace pro stavební řízení. Na základě současné zpracování projektu záměru lze
předběžně stanovit dočasné odnětí PUPFL na cca 2,5 ha. Záměr si vyžádá zejména omezení PUPFL. S
omezením PUPFL se počítá v rozsahu ochranného pásma vedení a to v max. rozsahu 7,8 ha. Toto bude
upřesněno v rámci dalších fázích projektové přípravy.
Vlivem výstavby dojde k objemové manipulaci s ornicí, drnem, a to lokálně v trase projektovaného vedení, v
místě výstavby stožárů. Přesná bilance zemních prací není v této fázi projektové přípravy k dispozici. Nejedná se
však o významné množství. Při dodržení standardních stavebních postupů by půdní povrch neměl být dotčen
větrnou ani vodní erozí (vyjma sesuvných oblastí), což je dáno zejména rychlostí výstavby a bezprostřední
rekultivací. Úrodnost ani produkční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení. Z hlediska
znečištění půd, při dodržení standardních stavebních postupů během výstavby, nebude půda negativně
ovlivněna.
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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.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ovlivnění biotické složky životního prostředí je vyhodnoceno na základě výsledků biologických průzkumů,
biologického hodnocení dle § 67 zákona 114/1992 Sb. v platném znění.
Biologické hodnocení posuzované trasy dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. zpracoval především v období rok 2009
a následné aktualizace v roce 2011 RNDr. Oldřich Bušek držitel autorizace pro zpracování biologického
hodnocení – rozhodnutí č.j. 47143/ENV/09, 3085/610/09 ze dne 14.7.2009 (viz příloha 6.3 Autorizační
osvědčení). Podrobné výsledky biologického hodnocení, včetně podmínek realizace záměru a navržených
kompenzačních opatření jsou uvedeny v příloze 3.5 Biologické hodnocení + aktualizační doplněk. Hodnocení
bylo zpracováno na základě výsledků dílčích průzkumů zájmového území (botanický, entomologický,
vertebratologický průzkum, hodnocení stability lesních porostů).
V následujících tabulkách uvádíme vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé vegetační typy zájmového území,
floru a faunu. Dále jsou zde prezentovány vyplývající omezení záměru a kompenzační opatření. U zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů je stanovena potřeba udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Navržené podmínky, omezení a kompenzační opatření jsou dále souhrnně uvedeny v kapitole D.IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí (viz strana 52-55 tohoto oznámení).
Vlivy na faunu a flóru
Vlivy na vegetaci
Vlivy v průběhu výstavby
Dočasný zábor v průběhu výstavby – zábor je navržen v šířce manipulačního pruhu. Tento vliv může být
významný v případě reprezentativních segmentů přírodních stanovišť zjištěných při vegetačním screenigu území.
V místě kde, trasa elektrovodu protíná takové segmenty, může být navržen dvojí postup:
-

V případě biotopů schopných rychlé regenerace nebo mechanicky odolnějších přírodních stanovišť bude
úprava technologie pojezdů po manipulačním pruhu, spočívající např.ve využití dočasné panelové
přístupové cesty a zákazu pojezdu mimo ní nebo v minimalizaci šířky manipulačního pruhu. Následně je
nutné zajistit údržbu biotopu z důvodu snížení rizika ruderalizace a invaze agresivních neofytů na
disturbovaná místa.

-

V případě citlivých maloplošných biotopů (zvláště toky a mokřady) bude úprava technologie výstavby
vedení tak aby byl jakýkoliv zásah do těchto biotopů vyloučen. V případě, že by nebylo možné zásah
vyloučit, je nutné jednat o úpravě trasy vedení.

Omezení v průběhu výstavby
Při výstavbě nebudou nijak dotčeny tyto segmenty přírodních stanovišť: 7, 19, 36, 43, 51, 56, 58, 69, 71, 72, 76,
82, 84, 98. Nejedná se o lomové lomové body trasy. Jedná se vždy o nepříliš široké části potočních niv,
rašeliniště nebo nepříliš rozsáhlé segmenty trávníků. Technologii výstavby je nutné uzpůsobit tak, aby segmenty
nebyly dotčeny pojezdy techniky. Při vytyčení staveniště budou tyto segmenty vyznačeny v terénu.
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, 61, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 84, 98. Konkrétní
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způsob minimalizace manipulačního pruhu je možné řešit přímo při výstavbě ve spolupráci s biologickým
stavebním dozorem.
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. Jednou z možností řešení je např. dostatečná výška
vedení nad alejemi.
Vlivy v průběhu provozu
Trvalý zábor v místě patek stožárů – v případě reprezentativních výskytů přírodních stanovišť je nutné patky
stožárů neumísťovat
Negativní ovlivnění stability lesních porostů – pro zhodnocení vlivu záměru na stabilitu všech potencionálně
dotčených lesních porostů byla zpracována studie“Vliv záměru na stabilitu dotčených lesních porostů“ z července
2009. Hodnocen byl současný vliv bořivého větru, možné narušení záměrem, byla navržena vhodná omezení a
kompenzační opatření, která jsou v této dokumentaci zapracována.
Pravidelné pařezinování lesních porostů a křovin v ochranném pásmu elektrovodu – nutná pravidelná vyřezávka
dřevin pod eletrovodem není obvykle významným negativním vlivem. Může se jednat i o údržbu pro druhy
atraktivního ekotonového prostředí. Samozřejmou podmínkou je však striktní vyklízení nebo likvidace vyřezané
hmoty.
Kompenzační opatření
V případě lesních porostů, kde se narušením průsekem elektrovodu zvýší ohrožení bořivým větrem, bude
částečně financována 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. 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 bude provedena adekvátní náhradní výsadba.
Minimálně dva roky po dokončení stavby bude prováděn monitoring (zejména na disturbovaných plochách
v okolí patek stožárů) a v případě potřeby bude provedena následná likvidace agresivních neofytů jako je
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazianum) a křídlatka (Reynoutria spp.).
Vlivy na flóru
Vlivy a omezení v průběhu výstavby
Při výstavbě nebudou nijak dotčeny tyto segmenty přírodních stanovišť: 56, 69, 71, 72, 76, 98. Nejedná se o
lomové lomové body trasy. Technologii výstavby je nutné uzpůsobit tak, aby segmenty nebyly dotčeny ani
pojezdy techniky. Při vytyčení staveniště musí být tyto segmenty vyznačeny v terénu.
Vlivy v průběhu provozu
Vlivy v průběhu provozu se nepředpokládají.
Kompenzační opatření
Kompenzační opatření se nepředpokládají vzhledem k tomu, že žádné zvláště chráněné druhy by neměly být
stavbou dotčeny.
Vlivy na bezobratlé
Vlivy v průběhu výstavby
Zásadní vlivem na bezobratlé organismy by byla možná přímá likvidace jedinců zvláště chráněných a
ohrožených druhů bezobratlých a jejich biotopů při výstavbě. Jedná se o:
-

likvidaci živných rostlin nebo larválních stadií na živných rostlinách při terénních pracích nebo při
pojezdech techniky
likvidaci živných rostlin při kácení průseků

FileName: C793-09-0_nove_vedeni_jindrichov_drmoul_oznameni
SaveDate: 30.5.2011

Zakázka/Dokument: C793-09-0/Z01
Vydání: 01
Strana: 45 z 62

NOVÉ VEDENÍ 2x 110 kV JINDŘICHOV - DRMOUL
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

-

likvidaci larev žijících po zemí při terénních pracích.

Vlivy v průběhu provozu
Vlivy v průběhu provozu se nepředpokládají.
Kompenzační opatření
V segmentu č. 19 jsou při stavebních pracích ohroženy housenky motýla batolce duhového vyvíjející se na
vrbách. Pokud dojde při stavbě k prořezání vrb bude toto provedeno 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 zde nereálná. Případné výkopové práce budou proto omezeny na
nejvyšší možnou míru a výkopek nebude nerozhrnován do okolí.
Žádosti o výjimku z ochranných podmínek
V případě vyloučení zásahů do výše uvedených segmentů průzkumu bude nutné žádat o výjimku z ochrany
pouze u těchto zvláště chráněných druhů bezobratlých:
-

batolec duhový (Apatura iris) – příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Karlovarského
kraje.

-

svižník polní (Cincidela campetris) – příslušným orgánem ochrany přírody je Správa CHKO
Slavkovský les.

Vlivy na obratlovce
Vlivy v průběhu výstavby a provozu
Významným vlivem je přímá likvidace jedinců zvláště chráněných a ohrožených druhů obratlovců při výstavbě.
Jedná se o tyto možné situace, kdy hrozí likvidace druhů:
-

terénní práce na lokalitách zemních hnízdičů, obojživelníků a plazů
kácení dřevin v hnízdním období ptactva
pojezdy v mokřadech a přes vodní toky.

Dalšími vlivy jsou rušení v období rozmnožování, poškozování biotopů (mokřady, toky, lesní a nelesní zeleň) a
ohrožení ptáků elektrickým proudem.
Omezení v průběhu výstavby
Při výstavbě nebudou významně dotčeny tyto segmenty přírodních stanovišť: 7 (vodní tok), 19 (vodní tok), 72
(vodní tok a mokřad), 51 (vodní plocha a kaluže), 58, 71, 84 (vodní tok), 98. Nejedná se o lomové body trasy.
Technologii výstavby je nutné uzpůsobit tak, aby segmenty nebyly dotčeny pojezdy techniky. Při vytyčení
staveniště musí být tyto segmenty vyznačeny v terénu.
Kácení dřevin bude provedeno v obdobích mimo hnízdění ptactva tj. kácení nebude probíhat v měsících III.-IX.
Terénní práce ve vybraných segmentech budou probíhat mimo dobu hnízdění zvláště chráněných druhů ptactva
(zemních hnízdičů) tj. práce nebudou probíhat v měsících III.-VII. Jedná se zejména o segmenty č. 1, 12 a 49.
Kompenzační opatření
Všechny stožáry budou zabezpečeny proti zranění ptáků (až do velikosti čápa) elektrickým proudem na
kontaktech vodič – vodič a vodič-uzemněná část stožáru.
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.
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Žádosti o výjimku z ochranných podmínek
V případě vyloučení zásahů do výše uvedených segmentů bude požádáno o výjimku z ochrany u těchto zvláště
chráněných druhů obratlovců:
bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
čolek horský (Triturus alpestris)
čolek obecný (Triturus vulgaris)
ještěrka živorodá (Zooteca vivipara)
lejsek šedý (Muscicapa striata)
ropucha obecná (Bufo bufo)
strnad luční (Miliaria calandra)
veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Žádosti o výjimku budou podány u příslušného orgánu ochrany přírody, jimiž budou Krajský úřad Karlovarského
kraje a nebo Správa CHKO Slavkovský les. Výčet druhů a pozemků ve výjimkách bude předem s orgány ochrany
přírody projednán.
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. Technologiie výstavby bude uzpůsobena tak, aby
segmenty nebyly dotčeny anipojezdy techniky. Při vytyčení staveniště musí být tyto segmenty vyznačeny v
terénu.
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 ředen přímo při výstavbě ve spolupráci s biologickým stavebním
dozorem.
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.
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. Rozsah opatření bude stanoven příslušnými orgány ochrany lesa a přírody.
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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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.
Všechny stožáry budou zabezpečeny proti zranění ptáků (až do velikosti čápa) elektrickým proudem na
kontaktech vodič – vodič a vodič-uzemněná část stožáru.
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.
Vlivy na územní systém ekologické stability
Přehled prvků územního systému ekologické stability, které trasa vedení kříží je uveden v kapitole C.II.7. Fauna,
flora, ekosystémy, Územní systém ekologické stability. Vlivy na konkrétní lokality jsou popsány v kapitolách D I.7.
Vlivy na faunu, floru a lesní porosty tohoto oznámení. Odpovídající kompenzační opatření jsou uvedeny v
kapitole D.IV.Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.
Prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES, nezbytné k zachování jejich funkčnosti, nebudou realizací
záměru ovlivněny. V místech kde trasa vedení prochází liniovými nebo plošnými porosty dřevin, bude nutné
udržovat ochranné pásmo (stejně jako v současnosti) bez hluboko kořenících dřevin, tedy původní ekosystémy
se budou moci obnovit pouze v omezené míře.
Vlivy na zvláště chráněná území
Vedení prochází územím CHKO Slavkovský les souběžně se stávajícím vedením 22 kV při západní hranici
CHKO. Trasa kříží třetí a čtvrtou zónou CHKO. (viz obr. níže). Pro území CHKO je zásadní ovlivnění z hlediska
zásahu do krajinného rázu. Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz je předmětem kapitoly D.I.8 Vlivy na krajinu.
Trasa záměru nezasahuje do žádného MZCHÚ ani se k žádnému MZCHÚ nepřibližuje.
Vlivy na významné krajinné prvky, přírodní parky a lesní ekosystémy
Trasa záměru zasahuje do přírodního parku Český les. Pro území přírodního parku Český les je zásadní
ovlivnění z hlediska zásahu do krajinného rázu. Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz je předmětem kapitoly D.I.8
Vlivy na krajinu a přílohy č. 4.
Významné vlivy na vodní toky a jejich nivy se při dodržení omezení a kompenzací v rámci biologického
hodnocení nepředpokládá.
Vliv elektrovodu na stabilitu lesních ekosystémů spočívá v podstatě především v případném otevření porostů pro
ničivou sílu bořivého větru. Bořivý vítr patří k nejvíce destruktivním biotickým činitelům z hlediska lesních
ekosystémů, ve vyšších nadmořských výškách a zeměpisných šířkách může být i hlavním přirozeným činitelem
indukujícím přirozenou obnovu porostů. Hlavním parametrem určujícím odolnost porostů je druhové složení.
V rámci biologických průzkumu byla vyhodnocena stabilita zasažených lesních porostů:
segment
vegetačního
screeningu

stupeň ohrožení
1

2
5
26
28
32
43
57
64
73
75

2

3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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segment
vegetačního
screeningu

stupeň ohrožení
1

2

3

77
83

x
x

85

x

Stupně ohrožení
Stupeň 1 (nízký vliv): Jedná se o potencionálně ohrožené porosty, které jsou sice v současnosti celkem stabilní, jejich stabilita může však být
výrazně narušena nevhodnými zásahy (např. destrukce lesního pláště, nevhodné těžební postupy) např. při stavbě elektrovodu.
Stupeň 2 (střední vliv): Jedná se o ohrožené porosty se zeslabenými ochrannými prvky (lesní plášť, příměs smrku), jejichž narušení bořivým
větrem je pravděpodobné, ale záleží na hospodaření. Vhodnou kombinací ochranných opatření a citlivou stavbou elektrovodu nemusí být
narušeny.
Stupeň 3 (vysoký vliv): Jedná se velmi silně narušené a nestabilní porosty kvůli vysokému zastoupení nestabilních dřevin (smrk) či
extrémnímu stanovišti. Tyto porosty se vyznačují vysokým podílem nahodilých těžeb kvůli bořivému větru již v minulosti, absencí či destrukcí
lesních plášťů a přítomností otevřených porostních stěn. Jejich ovlivnění bořivým větrem je takřka jisté.

Rámcová doporučení pro kompenzaci na stabilitu lesních ekosystémů
V kontaktním území lesních porostů bude alespoň částečně finacována výsadba dřevin zásadně přirozeného
druhového složení (DB, BK, MD, JD, BO, OL, JS, JV), s vyloučením výsadby smrku a topolu kanadského.
Na všech návětrných okrajích lesa v tomto kontaktním pásu budou ponechány (i při obnově) lesní pláště z křovin
a odspodu zavětvených zpevňujících dřevin.
Na návětrných okrajích lesa kde lesní pláště chybí bude třeba je nově zakládat.
V rizikových úsecích vedoucích skrze lesní porosty při vyřezávání dřevin pod elektrovodem bude ponechán
křovinatý ekoton o šíři cca 5 m na přechodu okraj průseku – lesní porost. Budou ponechány křoviny
nepřerůstající do výšku 5-6 m a vyřezávat pouze výše rostoucí náletové dřeviny (BŘ, OS, JV).
Jako optimální dřeviny pro průseky pod elektrovody v lesních úsecích se jeví líska, trnka, růže šípková, zimolez.
Tyto dřeviny nedorůstají takové výšky, aby je bylo nutné vyřezávat, na druhou stranu vyřezávání snášejí a jejich
podrost má charakter přirozeného bylinného patra.
Vlivy na lokality Natura 2000
Záměr kříží lokalitu soustavy NATURA 2000. V roce 2009 byla nařízením vlády ČR č. 371/2009 ze dne
3.11.2009 nově schváleno zařazení evropsky významné lokality CZ0413017 U Jedlové do národního seznamu
lokalit soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany tohoto území je prioritní druh - hnědásek chrastavcový
(Euphydrias aurinia).
Trasa vedení byla předložena příslušným orgánům ochrany přírody a krajiny (Krajský úřad Karlovarského kraje a
SCHKO Slavkovský les) k vyjádření podle § 45i zák.č. 117/1992 Sb. Krajský úřad Karlovarského kraje (č.j.
1643/22/11) i Správa CHKO (č.j. 313/SL/09) ve svém stanovisku vyloučily možnost významného vlivu na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (viz příloha č.6.2).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Z hlediska vlivů na krajinu byla zpracována samostatná studie „Posouzení vlivu na krajinný ráz“, která je přílohou
tohoto oznámení (Příloha č. 4).
Pro detailnější posouzení vlivu záměru na krajinný ráz byl dotčený krajinný prostor rozdělen na 18 míst
krajinného rázu. Pro vymezení těchto míst bylo vzato v úvahu především prostorové vymezení (ohraničení) a
stejnorodost krajinné scény z hlediska přírodních, kulturních a historických charakteristik. Jedná se o nejmenší
hodnocený prostor, zpravidla vizuálně vymezený a pohledově spojitý z většiny pozorovacích stanovišť.
Na základě terénního průzkumu a dostupných informací o přírodních, kulturních a historických charakteristikách
posuzovaného území byl vyhodnocen vliv výstavby nového elektrického vedení na současný krajinný ráz v
šetřeném území. Hodnocení míry vlivu stavby na krajinný ráz spočívá v hodnocení jejího působení na jednotlivé
části krajiny podílející se na utváření krajinného rázu. Komplexní vlivy posuzované stavby jsou shrnuty a
vyhodnoceny v následující tabulce:
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Tab. Vlivy na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 zákona)
Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu
(viz §12 zákona)

Vliv NS

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

středně silný

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

slabý
středně silný

Vliv na VKP
Vliv na ZCHÚ

středně silný

Vliv na kulturní dominanty

žádný

Vliv na estetické hodnoty

středně silný

Vliv na harmonické měřítko krajiny

slabý

Vliv na harmonické vztahy v krajině
slabý
(Rozsah hodnotící škály: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah,
středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah)

Uplatňovaní znaků a hodnot přírodní, kulturní, historické charakteristiky a vizuální scény je podrobněji popsáno
v samostatné studii. Zde je uveden výčet nejzávažnějších dopadů realizace záměru.
Nejvýraznější vlivy výstavby navrhovaného záměru má přechod trasy na území přírodního parku Český les, který
je vyhlášen za účelem ochrany krajinného rázu.
První polovina navrhovaného záměru se nachází v okrajových partiích přírodního parku Český les. Trasa
elektrického vedení je v těchto úsecích umístěna v pohledové bariéře silnice I/21 a tak nebude mít významní
negativný dopad na vnímaní krajinné scenérie přírodního parku.
Nejzásadnější je vedení trasy v její druhé polovině mezi obcemi Severské CHalupy a Drmoul (MRK 12-18).
Jedná se o Tachovskou část přírodního parku, převážně však s průměrnou nebo sníženou estetickou hodnotou,
velká část záměru je tady vedená po zemědělské půdě. Vyšší krajinářskou hodnotu představuje převážně
smrkový lesní celek mezi obcemi Velké Krásné a Sekerské chalupy. Trasa je v tomto prostoru vedená okrajem
lesního porostu v úzkém koridoru dopravní komunikace a stávajícího elektrického vedení.
Dalším citlivým úsekem je trasování v pohledově dotčeném území CHKO Slavkovský les (MKR 10-14). I v těchto
místech je trasa vedena v blízkosti dopravní komunikace I/21 a v místech stávajícího elektrického vedení.
Z pohledového vnímaní, souběžné trasování dvou elektrických vedení znásobuje negativní dopad těchto staveb
na krajinný ráz dotčeného území. Z hlediska zásahu do panoramatických pohledů na CHKO Slavkovský les však
bude dopad navrhované stavby minimální, protože je umístěná v dostatečné vzdálenosti (okruh slabé viditelnosti)
a průměrná výška stožáru nepřesahuje pohledový horizont nižších kopců, takže záměr nebude tvořit pohledovou
bariéru.
Zájmové území patří k oblastem s různou mírou ovlivnění lidskou činností. Vizuální kvalita vlastního prostoru
navrhovaného záměru je dána strukturou krajiny s převahou zemědělsko-lesnického charakteru území.
Vzhledem k charakteru stavby a okolnímu prostředí se bude navrhovaný záměr negativně projevovat v blízkém
okolí především v zalesněných oblastech, narušením hodnotného lesního prostředí. V krajinné struktuře
dotčeného území výstavbou přibude nový technický prvek. Z krajinářského hlediska dojde k zahuštění
technických prvků v území a změně estetiky krajinného prostředí.
Navrhovaná výstavba elektrického vedení 2x110kV představuje rušivý zásah do znaků jednotlivých charakteristik
krajinného rázu, přičemž tento zásah je v převážné míře hodnocen jako slabý až středně silný. Stavby
posuzovaného charakteru se vždy významnou mírou podílejí na ovlivnění krajinného rázu a nelze při nich
vyloučit zásahy do krajinné scenérie. Výšková stavba technicistní povahy potlačuje nebo ovlivňuje uplatnění
znaků přírodní povahy, přírodních dominant, znaků kulturní charakteristiky, které jsou v souladu s přírodními a
prvků vytvářejících měřítko krajiny. Může také ovlivňovat typický ráz doposud nerušených horizontů, které tvoří
důležitý rys krajiny a zesilovat uplatnění podobných prvků technicistní povahy.
Záměr je však navržen s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu a je proto hodnocen jako únosný zásah do
krajinného rázu, chráněného dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

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.
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Při realizaci záměru (v průběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického nálezu. 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.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr neklade v žádné z variant významné nároky na dopravní infrastrukturu dotčeného území. V období
provozu jsou dopravní nároky zanedbatelné (jednotky lehkých vozidel za rok). Obdobně tak dopravní nároky v
období výstavby (špičkově až desítky těžkých nákladních vozidel za den) jsou celkově malé, dočasné a
nezpůsobující dopravní problémy na komunikacích dotčeného území.
Pro přístup k novému vedení budou v nové trase využívány stávající polní a lesní cesty, které využívá
zemědělská technika. Nejsou proto vyvolány nároky na výstavbu nových přístupových komunikací.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Vlivy v důsledku zneškodňování odpadů
Z hlediska přímých vlivů na životní prostředí je problematika odpadů celkově málo významná a řešitelná běžnými
technickými i legislativními postupy. Produkované odpady v obdobích výstavby i provozu vedení nejsou
významné ani svým množstvím ani svojí kvalitou. Produkce odpadů nebude pravidelná, ale jednorázová.
Za provozu záměru jde v naprosté většině o odpady bez obsahu nebezpečných složek, tj. odpady z elektrického
zařízení a dále odpady z údržby zeleně. Pouze v malém množství a prakticky jednorázově (několikrát za dobu
životnosti vedení) budou produkovány obaly nátěrových hmot, tj. obaly obsahující zbytky nebezpečných látek.
Veškeré odpady budou zneškodňovány buď v rámci plánu odpadového hospodářství provozovatele vedení nebo
firem smluvně provádějících práce na vedení. Předpokládá se, že budou předávány k recyklaci nebo
oprávněným osobám ke zneškodnění.
V průběhu výstavby vedení budou veškeré odpady zneškodňovány dodavatelskou firmou. I zde jde v naprosté
většině o odpad bez obsahu nebezpečných složek, tj. odpady z elektrického zařízení, kovy, odpady z lesnictví a
1
dále různé druhy obalů, použité k přepravě materiálu .

1

S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona o obalech.
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný prakticky rozsahem ochranného pásma záměru. Prakticky ve
všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hluk a další fyzikální nebo
biologické charakteristiky, podzemní a povrchová voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna, flóra a
ekosystémy, hmotný majetek a kulturní památky, dopravní infrastruktura resp. jiné) jsou vlivy přijatelné a
spolehlivě řešitelné za použití příslušných ochranných případně kompenzačních opatření (viz. kapitola D.IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí, strana 52-55 tohoto oznámení).
Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu. Narušení krajinného rázu
se především dotýká vnější, obalové zóny CHKO Slavkovský les a přírodního parku Český les.
Nepříznivé vlivy záměru, přesahující státní hranice, jsou vyloučeny.

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Provoz ani výstavba záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s
nepříznivými environmentálními důsledky.
Riziko spojené s provozem záměru je minimální a nevymyká se běžně přijímaným rizikům. Vedení nebude
neohrožovat svoje okolí. Bude navrženo podle platných technických norem, bude pravidelně revidováno a bude
jištěno automatickými ochranami. Nelze zcela vyloučit nepředvídatelné události resp. zásah třetí strany (havárie
letadla apod.). V takovémto případě by mohlo dojít ke zhroucení stožáru resp. pádu vodiče na terén, což by
mohlo v krajním případě ohrozit přítomné osoby, živočichy nebo způsobit požár. Automatické ochrany v
takovémto případě vypínají linku, další opatření závisí na vzniklé situaci.
Riziko poškození životního prostředí resp. veřejného zdraví, spojené s výstavbou záměru, je minimální a
nevymyká se běžně přijímaným rizikům stavebních resp. konstrukčních prací.

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů spočívají v
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.
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.
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.
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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.

-

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 ředen přímo při výstavbě ve
spolupráci s biologickým stavebním dozorem.

-

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.

-

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.

-

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.

-

Všechny stožáry budou zabezpečeny proti zranění ptáků (až do velikosti čápa) elektrickým proudem
na kontaktech vodič – vodič a vodič-uzemněná část stožáru.

-

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).
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-

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,
naopak nebudou pokud možno umisťovány přímo na terénních vrcholcích.

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.
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
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Oznámení hodnotí všechny složky životního prostředí dle požadavků zákona. Tím je smysl zákona naplněn
formálně resp. procedurálně.
Zvláštní pozornost je potom věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr charakteristické.
Jde zejména o oblast vlivů na flóru, faunu a ekosystémy a dále oblast vlivů na krajinu a oblast vlivů na
obyvatelstvo a veřejné zdraví. Tím je smysl zákona naplněn věcně.
Pro oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví byly vypracovány tyto studie:
výpočet a vyhodnocení elektrického a magnetického pole
vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlastní hodnocení bylo provedeno na základě srovnání očekávaných úrovní elektrického a magnetického pole s
legislativními požadavky o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a dále odbornou úvahou na základě
odborné literatury. Hodnocení bylo provedeno držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování
vlivů na veřejné zdraví.
V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byly vypracovány tyto studie:
•
•
•
•

botanický průzkum,
zoologický průzkum,
entomologický průzkum,
vliv na stabilitu lesních porostů.

Vlastní hodnocení bylo provedeno jednak obecně, jednak v režimu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Bylo zpracováno:
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•

biologické hodnocení podle § 67 zákona (2009),

•

aktualizační doplněk biologického hodnocení (2011)

Hodnocení bylo provedeno držitelem autorizace k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona
114/1992 Sb., v platném znění.
Vzhledem k umístění záměru na území chráněné krajinné oblasti Slavkovský les byly veškeré aktivity, nezbytné
pro vyhodnocení dopadů na biotickou složku životního prostředí, v rámci zpracování tohoto oznámení průběžně
konzultovány a řešeny se Správou CHKO Slavkovský les, nebo přímo vyplynuly z jejích požadavků. Zadání
jednotlivých průzkumů bylo stanoveno na základě vegetačního (biotopového) screeningu celé trasy vedení a
typových lokalit stanovených Správou CHKO.
Pro oblast vlivů na krajinu byly vypracovány tyto studie:
•
•

vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz,
vizualizace vedení.

Vyhodnocení bylo provedeno odbornou úvahou zpracovatele na základě příslušných grafických prací.
Ostatní oblasti byly hodnoceny standardním způsobem, tj. porovnáním očekávaných vlivů záměru s legislativními
předpisy nebo, pokud nejsou limity stanoveny, s celkovou únosností vlivů.

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví. Podklady
pro zpracování oznámení (zejména projektové řešení záměru) obsahují všechny nezbytné informace.
Projektové řešení záměru, které je podkladem pro zpracování oznámení, je zpracováno na úrovni vymezující
základní technické řešení záměru, zejména koridoru vedení (dle ZUR), šířku ochranného pásma a konstrukci
stožárů. Detaily technického řešení vedení nejsou k dispozici. Údaje uvedené v dokumentaci jsou proto pouze
rámcové (což se týká zejména údajů o záborech ploch), nicméně spolehlivě umožňující vyhodnocení vlivů na
životní prostředí a jeho jednotlivé složky.
Výhodou uvedeného přístupu je, že při zpracování oznámení se pouze "nehodnotí" předem dané projektové
řešení, ale také ho "ovlivňuje" s ohledem na ochranu jednotlivých složek životního prostředí. V rámci tohoto
postupu byla již pro EIA dokumentaci upravena osa vedení v místě u obce Sekerské Chalupy dle požadavků
vyplývajících z biologického hodnocení. Následně zpracovávaná projektová oznámení se pak také bude řídit
závěry hodnocení ŽP.
V rámci zpracování oznámení byly provedeny všechny nezbytné průzkumy, potřebné pro zjištění stavu území a
následnou specifikaci vlivů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr není předložen ve více variantách.
Hlavním důvodem pro jednovariantní řešení je to, že záměr je součástí schválené ZUR i územních
plánů jednotlivých dotčených obcí. Posuzovaná varianta byla hodnocena proti tzv. nulové variantě. Nulová
varianta (varianta bez realizace záměru) je popsána v části C.
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ČÁST F
ZÁVĚR
Oznámení popisuje a hodnotí očekávané vlivy na životní prostředí záměru „Nové vedení 2x110kV Jindřichov –
Drmoul“.
Záměr je na základě provedeného hodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí proveditelný.
Rozhodující vlivy posuzovaného záměru se projevují zejména v oblasti vlivů na biotickou složku životního
prostředí a částečně také vlivů na krajinu. Pro tyto oblasti je navržena a do projektu bude v dalších fázích
projektové přípravy zahrnuta řada opatření pro minimalizaci resp. kompenzaci negativních vlivů, spočívajících
zejména minimalizaci resp. kompenzaci vlivů na biotu (zejména umístění stožárů, omezení kácení vegetace,
omezení doby provádění stavebních a konstrukčních prací a volba tras pohybu stavebních mechanismů), a v
minimalizaci vlivů na krajinný ráz. Za předpokladu realizace navržených opatření jsou vlivy záměru na krajinu a
na biotu přijatelné.
V ostatních oblastech vlivů (vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, vlivy hluku a dalších
fyzikálních nebo biologických charakteristik, vlivy na podzemní a povrchovou vodu, vlivy na půdu, vlivy na
horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy na hmotný majetek a kulturní památky, vlivy na dopravní a jinou
infrastrukturu případně jiné vlivy) jsou vlivy záměru celkově nízké a akceptovatelné. Pro jejich minimalizaci není
nutno provádět nad rámec projektového řešení a/nebo všeobecně závazných předpisů žádná mimořádná nebo
nikoliv běžná opatření.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější údaje
proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol 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. Základní výška stožárů se bude pohybovat od 27.6m do 39,4m dle
terénu. Ochranné pásmo tohoto typu vedení cca 31 m. Základy budou železobetonové, nad terén však budou
vystupovat pouze zhlaví základů pod jednotlivými stojkami 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

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Mapové a situační přílohy
1.1 Koordinační situace 1:25 000
1.2 Přehledná situace 1:10 000 + zákres fotodokumentace
1.3 Přehledná situace 1:10 000, územní systémy ekologické stability
Příloha 2 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
2.1 Vyhodnocení zdravotních rizik a vlivů na veřejné zdraví
2.2 Výpočet a vyhodnocení elektrického a magnetického pole
Příloha 3 Biologické průzkumy a hodnocení
3.1 Botanický průzkum
3.2 Vyhodnocení stability lesních porostů
3.3 Zoologický průzkum
3.4 Entomologický průzkum
3.5 Biologické hodnocení + aktualizační doplněk
3.6 Situace biologických průzkumů
3.7 Situace střetů s ochranou přírody, vlivy na stabilitu lesních porostů
Příloha 4 Hodnocení vlivů na krajinu
4.1 Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz, vizualizace
4.2 Mapa
Příloha 5 Fotodokumentace
5.1 Fotodokumentace
Příloha 6 Doklady
6.1 Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru
z hlediska územně plánovací dokumentace
6.2 Stanoviska orgánů ochrany přírody k možnému ovlivnění
evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí
6.3 Autorizační osvědčení osob, které se podílely na zpracování dokumentace

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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