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Přehled použitých zkratek
AV ČR Akademie věd České republiky
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BK biokoridor
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prostředí)
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CHLÚ chráněné ložiskové území
IČ identifikační č íslo
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KC krajinný celek
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SOD smlouva o dílo
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ÚVOD
Naše organizace, INVESTprojekt NNC, s.r.o., Brno, zpracovala na základě objednávky Jihomoravské
energetiky, a.s., Brno zn. 5.44/3141 z 11.7.2002 Oznámení o záměru na výstavbu "Vedení 2 x 110 kV Velké
Opatovice - Konice" podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejíc ích zákonů. Zpracované Oznámení bylo v souladu s uzavřenou SOD předáno
objednateli 30.září 2002.

Dne 16.10.2002 postoupila JmE Brno Oznámení o předmětném záměru na MŽP - OPVŽP v Praze a
požádala jej o provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb. Příslušným úřadem pro řešený
případ byl ministerstvem životního prostředí stanoven jeho odbor výkonu státní správy VI se sídlem v Hradci
Králové. Zjišťovací řízení bylo příslušným úřadem zahájeno po vyhotovení potřebného počtu výtisků dne
30.10.2002 a ukončeno 3.1.2003. O zveřejnění Oznámení resp. o vyjádření se k němu byly požádány:

Dotčené územní samosprávné celky :

1. Pardubický kraj Pardubice,

2. Olomoucký kraj Olomouc,

3. Jihomoravský kraj Brno.

Dotčené správní úřady:

1. Ministerstvo zdravotnictví Praha,

2. Krajský hygienik Pardubického kraje,

3. Krajský hygienik Olomouckého kraje,

4. Krajský hygienik Jihomoravského kraje,

5. OkÚ Svitavy - okresní hygienik,

6. OkÚ Blansko - okresní hygienik,

7. OkÚ Prostějov - okresní hygienik,

8. Okresní úřad Svitavy,

9. Okresní úřad Prostějov,

10. Okresní úřad Blansko,

11. ČIŽP OI Hradec Králové,

12. ČIŽP OI Olomouc,

13. ČIŽP OI Brno,

14. Městský úřad Konice,

15. Obecní úřad Uhřice,

16. Obecní úřad Skřípov,

17. Obecní úřad Úsobrno,

18. Obecní úřad Jaroměřice,

19. Obecní úřad Velké Opatovice,

20. Obecní úřad Šubířov.

Závěry zjišťovacího řízení včetně všech obdržených vyjádření k Oznámení (nevyjádřil se pouze Pardubický
kraj a obecní úřady Skřípov, Úsobrno a Velké Opatovice) jsou obsaženy v přílohové části Dokumentace
(část H - příloha č.4).

Na základě zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad podle přípisu č.j. 550/848/-4/OVSS VI/02-Ko z 3.1.2003
k závěru, že dokumentaci vlivů záměru "Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice" je třeba dopracovat
dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., a to především s důrazem na následujíc í oblasti:
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• stanovit vzdálenosti trasy k obytné zástavbě,

• navrhnout způsoby ochrany stabilizační funkce VKP na okolní krajinu,

• provést biologický průzkum,

• doplnit prvky ÚSES,

• doložit splnění požadavků § 35 zákona č.285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,

• doplnit návrh na ochranu zdraví obyvatel,

• vy řešit pronájem nebo výkup dotčených lesních pozemků,

• zvážit přiblížení trasy k obytné zástavbě osady Nový Dvůr v k.ú.Jaroměřice.

Výsledky zjišťovacího řízení potvrdily, že záměr "Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice", naplňuje
dikci bodu 3.6., kategorie I, přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. "Nadzemní přenosová vedení elektrické
energie o napětí od 110 kV a délce od 15 km".

Na základě uvedených závěrů zjišťovacího řízení a provedeného výběrového řízení byl INVESTprojekt NNC,
s.r.o., Brno požádán objednávkou JmE Brno zn. 5.44/2011 z 10.1.2003 o návrh smlouvy o dílo na
vyhotovení Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí podle přílohy č.4 zákona
č.100/2001 Sb. s požadovaným termínem plnění srpen 2003.

INVESTprojekt NNC je k posuzování vlivů nově připravovaných staveb, činností a technologií na životní
prostředí způsobilý prostřednictvím čtyř fyzických osob, které jsou držiteli autorizace podle § 19 zákona
č.100/2001 Sb. a § 3 vyhlášky MŽP č.457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších
otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Oprávněnou osobou pro zpracování
předkládané Dokumentace byl na podkladě žádosti Oznamovatele stanoven RNDr. Josef Kupec, držitel
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j.15332/4007/OEP/92 z 12.1.1993. Držitel tohoto osvědčení se
považuje, jak potvrzuje také sdělení MŽP zn. 4532/OPVŽP/02 z 18.9.2002, za držitele autorizace podle
zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejíc ích zákonů
(viz přílohu č.1).

Ke zpracování dokumentace nám byla objednatelem předána řada podkladů, vztahujících se k řešené
problematice.Jiné informace byly získány vlastním terénním šetřením, využitím tématických mapových
podkladů, studiem archivních materiálů, databázových souborů objednatele, odborné literatury a vybraných
státních institucí (ČHMÚ,Geofond aj.). V oborech, pro které nemá INVESTprojekt NNC Brno vlastní
odborníky (biologický průzkum, archeologie, zdraví obyvatelstva) jsme přizvali ke spolupráci externí
specialisty. Zpracovatelský tým byl sestaven tak, aby bylo možné naplnit všechny výše uvedené požadavky
příslušného úřadu na věcný obsah dokumentace.Jmenný seznam odborníků, kteří se podíleli na zpracování
předkládané dokumentace, je uveden v jejím záhlaví.
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ČÁST A. - ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
Jihomoravská energetika, a.s.

A.2. IČ organizace
49970194

A.3. Sídlo
Jihomoravská energetika, a.s.
Lidická 36
659 44 Brno

A.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
        zástupce oznamovatele
Ing.Ivo Rubínek
vedoucí Výstavby a obnovy DS
Kubešova 14
612 00 Brno
tel. 545142264
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ČÁST B. - ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. Základní údaje

B.I.1. Název záměru

Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Trasa projektovaného elektrovodu Velké Opatovice - Konice má délku 17,25 km a v ní celkem 67 stožárů
(č.154 - 220). Z toho je 66 stožárů nových, stožár č. 154 před transformovnou 110/22 kV Velké Opatovice
pak byl již postaven, a to v rámci dříve realizované stavby 2 x 110 kV Boskovice - Velké Opatovice. Součástí
stavby je také přeložka současného vedení 22 kV v délce 0,7 km z důvodů jeho kolize s navrženou trasou
posuzovaného vedení v úseku mezi stožáry č. 197 - 200. Původní část vedení 22 kV zde bude
demontována.

B.I.3. Umístění záměru

Jihomoravský kraj - obce Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno,

Olomoucký kraj - obce Skřípov a Konice,

Pardubický kraj - obec Jaroměřice.

Katastrální území - Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno, Skřípov, Konice, Jaroměřice.

Situační umístění proponovaného elektrovodu zobrazují grafické přílohy č. 8 a 9 předkládané dokumentace.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předkládaný záměr je novou stavbou.

Předmětem posuzování je nový elektrovod 2 x 110 kV, který odstraní dosavadní jednostranné zásobování
elektrickou energií v zájmové oblasti.

V dotčeném území nejsou realizovány, připravovány či uvažovány jiné záměry,které by mohly zapříčinit
významnou kumulaci vlivů na obyvatelstvo a životní prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Účelem stavby je vybudování nového vedení mezi rozvodnami Velké Opatovice a Konice, čímž se zvýší
spolehlivost v zásobování elektrickou energií v oblasti Velké Opatovice a následně i v oblasti Konice.

Oblast Konicka je v současné době zásobována elektrickou energií jediným vedením velmi vysokého napětí
110 kV z transformovny 110/22 kV Prostějov. Nově projektovaný elektrovod zajistí větší spolehlivost dodávky,
zvýší kvalitu a zajistí růst odběru elektrické energie v této lokalitě.

Koridor vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice je určen Nařízením vlády č.212/1997 Sb., kterým byla
vyhlášena závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace. Jeho trasa vede
prakticky v celé délce souběžně se stávajícím VVN 400 kV Prosenice - Řeporyje (Střední Čechy) a navazuje
na nedávno dokončené obdobné elektrovody Čebín - Boskovice a Boskovice -Velké Opatovice. Posuzovaný
záměr je proto předkládán v jediné územní variantě, jeho jiné umístění není z technického hlediska vhodné a
v zájmu ochrany životního prostředí ani žádoucí. Prokazují to i vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní
správy i všech dalších zainteresovaných organizací v dokladové části projektu posuzovaného záměru pro stavební
řízení, která s realizací stavby v navržené variantě buď zcela, nebo jen s určitými výhradami, souhlasí.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Projektované vedení VVN bude spojovat rozvodny 110 kV Velké Opatovice a Konice.Délka posuzovaného
elektrovodu je 17,25 km. Hodnota trojpólového zkratového proudu je v rozvodně Konice 4,67 kA a v
rozvodně Velké Opatovice 4,79 kA.

       
         Rozvodna Velké Opatovice Rozvodna Konice

Trasa vedení (viz přílohu č.9) začíná na stožáru č.154, který byl vybudován v rámci stavby vedení
2 x 110 kV Boskovice-Velké Opatovice. Následující stožár č.155, který bude postaven již v rámci nové
stavby,je odbočný a bude z něho zaústěný přivrácený systém do rozvodny Velké Opatovice. Trasa vede
prakticky v celé své délce souběžně se stávajícím vedením 400 kV Prosenice  Řeporyje východním směrem
až do Konice, kde se trasa lomí k existujícímu vedení 110 kV Prostějov - Konice a v souběhu s ním vede až
k rozvodně Konice. Průměrný rozestup stožárů je cca 250 m a v závislosti na reliéfu terénu kolísá v rozmezí
od 100 m mezi sloupy č.212 - 213 až po 430 m mezi stožáry č. 176 - 177.

Na začátku své trasy mezi stožáry č.155 a 176 vede elektrovod téměř rovinatým územím se zemědělsky
využívanou půdou v osové vzdálenosti 38 m od vedení 400 kV. Od stožáru č.177 po stožár č.184 se vedení
dostává do lesního porostu lokality Lavičná. Zde je v délce 3,2 km osová vzdálenost mezi vedeními snížena
na 32 m. Od stožáru č.185 je opět osová vzdálenost vedení 38 m a trasa vedení je situována převážně na
zemědělské půdě a částečně i v lesním porostu až po stožár č. 213, kde se trasa vedení lomí severním
směrem k vedení 110 kV Prostějov-Konice. Od stožáru č.215 pokračuje trasa v osové vzdálenosti 20 m od
stávajícího vedení 110 kV až do rozvodny Konice.

Projektované stožáry mají ocelovou příhradovou konstrukci, jsou celošroubované, pozinkované, tvaru
"soudek", se dvěma systémy vodičů ve vertikální rovině. Výjimku tvoří první nový stožár č.155, který je
odbočný se šesti úrovněmi konzol pro zaústění systému do rozvodny Velké Opatovice a 8 stožárů v délce
3,2 km v lokalitě Lavičná. Tyto stožáry mají všechny vodiče i zemnící lano uspořádány nad sebou, a to z
důvodů zmenšení šířky koridoru a průchodnosti trasy v lesním průseku v této lokalitě.

V trase vedení bude celkem 44 nosných a 23 výztužných stožárů. Základní výška nosného stožáru bude
27 m a stožáru výztužného 27 - 29 m. Výškové dělení stožárů je po 3 m. Vyložení krajních konzol (tj.
uchycení krajního vodiče) od osy vedení je u nosných stožárů 3,7 m a u výztužných stožárů 4,05 - 5,5 m.

Rohové stožáry (15 ks) jsou projektovány jako výztužné. Podle ČSN 33 3300 (Elektrotechnické předpisy -
stavba venkovních silových vedení) z r.1983, platné v době zpracování projektu, musí být výztužné stožáry
projektovány vždy nejméně po 3,5 km vedení. Výztužné stožáry (8 ks) budou použity také v lesním průseku
v masivu Lavičná.

Poznámka:
V současnosti již ČSN 33 3300 neplatí a je nahrazena novou ČSN EN 50341 (Elektrická venkovní vedení s napětím nad
AC 45 kV). Na povinném rozestupu výztužných stožárů elektrovodu se však nic nemění.

Při instalaci vedení budou použity typizované izolátorové závěsy z tyčových izolátorů, fázové vodiče z AlFe
lana a zemníc í lano kombinované s 24 optickými vlákny.
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Základy stožárů budou betonovány přímo na místě, přičemž monolitický základ bude vyprojektován pro
každý podpěrný bod podle zjištěných geologických podmínek. Hloubka založení se bude pohybovat cca v
rozmezí 2,3 - 3,0 m.

Před přímým úderem blesku je vedení chráněno zemním lanem, které je umístěno tak, aby vodiče vedení
byly v prostoru vymezeném ochranným úhlem zemních lan (podle ČSN 38 0810 - Použití ochran před
napětím v silových zařízeních), přičemž se uvažuje ochranný úhel krajního vodiče. Před zpětným přeskokem
je vedení chráněno dobrým uzemněním zemnících lan a všech kovových součástí stožárů. Ocelová
konstrukce a spojovací materiál stožárů jsou chráněny proti korozi zinkováním v tavenině.

Závěrem shrnujeme hlavní technické údaje projektovaného vedení:

- délka vedení 17,25 km

- počet systémů 2

- vodiče 2 x 3 x AlFe 240/39

- zemníc í lano OZ 88/50 AD 24

- proudová soustava střídavá, trojfázová

- jmenovité napětí 110 kV

- fázové napětí 63,5 kV

- typ stožárů 2 x 110 kV Soudek

- námrazová oblast S (ČSN 33 3300)

- oblast znečištění Z - II.
Poznámka:
Vysvětlením pojmů námrazová oblast S a oblast znečištění Z se budeme zabývat dále v textu při hodnocení klimatických poměrů
zájmového území.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice bude uskutečněno do 2 měsíců po vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavba bude dokončena do 18 měsíců od jejího zahájení.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj Jihomoravský: Krajský úřad Jihomoravského kraje,

Žerot ínovo náměstí 3/5,
601 82 Brno

Dotčenými územními samosprávnými celky budou obce Velké Opatovice, Uh řice a 
Úsobrno.

Kraj Olomoucký : Krajský úřad Olomouckého kraje,
Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc

Dotčenými územními samosprávnými celky budou obce Skřípov a Konice.

Kraj Pardubický : Krajský úřad Pardubického kraje,
Komenského náměstí 25,
530 00 Pardubice

Dotčeným územním samosprávným celkem bude obec Jaroměřice
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B.I.9. Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb.
Posuzovaný záměr na výstavbu vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice -Konice s délkou 17,25 km přísluší
podle zákona č.100/2001 Sb. do :

kategorie I - bod 3.6. - sloupec A
"Nadzemní přenosová vedení elektrické energie

o napětí od 110 kV a délce od 15 km".

Takto zařazený záměr podléhá vždy posouzení podle § 8 zákona č.100/2001 Sb. a jeho posuzování
zajišťuje MŽP.

B.II. Údaje o vstupech

B.II.1. Půda
B.II.1.1. Zábor půdy

Posuzovaný záměr výstavby vedení  2 x 110 kV  Velké Opatovice - Konice, v délce 17,25 km + 0,3 km pro
připojení k rozvodně Opatovice, vyžaduje dočasný i trvalý zábor zemědělského půdního fondu a pozemků
určených k plnění funkcí lesa.

Dočasný zábor pozemků bude nutný po dobu výstavby základů a montáže stožárů v rozsahu cca 600 m2 pro
každý stožár plus 400 m2 u stožárů výztužných (rohových, kotvících). Při celkovém počtu 67 ks stožárů (66 +
1 stožár k rozvodně Opatovice), z toho 15 stožárů rohových a 10 ks stožárů výztužných v lesním úseku, se
jedná o postupný, rozptýlený, maloplošný a dočasný zábor na celkové ploše cca 4 ha + 1 ha.

Viditelná část základů stožáru nad terénem má plochu cca 4 m2, při počtu 67 stožárů je to celkem 268 m2

zastavěné zpevněné plochy, kterou bude nutno trvale vyjmout z užívání.

V době montáže vodičů je nezbytný krátkodobý dočasný zábor pozemků v pásu o šířce 8 m v celé trase
vedení. Další dočasné zábory pozemků vyžadují zejména skladovací prostory, odstavné plochy a přístupové
cesty.

Součástí stavby je také přeložení trasy současného vedení 22 kV v délce 0,7 km z důvodu jeho kolize s
navrženou trasou posuzovaného vedení. Původní úsek vedení 22 kV bude demontován. Přeložka vyvolá
cca 700 m2 záboru půdy.

Při stavbě vedení dojde k dočasnému záboru pozemků v manipulačním prostoru, který bude v jednotlivých
úsecích vedení omezen na dobu kratší než jeden rok. Zábor půdy základy stožárů je v jednotlivých
případech výrazně menší než 30 m2. Proto ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, není třeba
požadovat souhlas orgánu ochrany ZPF k jejich odnět í.

Vzhledem k tomu, že umístění stožárů na lesních pozemcích nepřesáhne v jednotlivých případech plochu
30 m2, je dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, jejich umístění možné bez odnět í pozemků určených k plnění
funkcí lesa. Plochy ochranného pásma na lesních pozemcích budou dočasně vyňaty z pozemků určených k
plnění funkcí lesa na dobu jednoho roku a následně zde dojde k omezení plnění některých funkcí lesa.

Zábor lesních pozemků soukromých vlastníků, jejichž nesouhlas s rozšířením stávajícího ochranného pásma
byl vyjádřen ve stanovisku obce Jaroměřice k oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení (viz přílohu č.4)
může být svým obsahem řešen v rámci posuzování vlivů na životní prostředí pouze částečně,

Problémem lze rozdělit do dvou částí:
• možnosti vykoupení pozemků, či stanovení finanční náhrady ztráty přírůstku dřevní hmoty a prolamování

stromů.
Řešení majetkoprávních vztahů není v kompetenci zpracovatele dokumentace EIA. Tuto otázku je nutno
řešit přímo s provozovatelem příslušného zařízení, a to nejlépe v dalš ím stupni projektové přípravy, v rámci
územního či stavebního řízení, kde jako majitelé dotčených pozemků budou jednotliví vlastníci přímo
účastníky řízení.
• předcházení polomů v rizikových místech
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Je pravdou, že v rámci rozšíření ochranného pásma projektovaného elektrovodu dojde v některých částech
k likvidaci ochranného pláště lesa, a tím i k výrazně většímu nebezpečí polomů a vývratů stromů. Částečně
lze tomuto stavu zabránit výsadbou mladých stromů rychle rostoucích dřevin a keřů (douglaska tisolistá,
borovice lesní, modřín opadavý, topol osika), ale pouze na okrajích porostů, které nedosáhly poloviny druhé
věkové třídy (cca do 30 let). Po provedením výsadby  dojde cca za 10 let k vytvoření porostního pláště na
okraji ohroženého porostu. Toto časové období by mohlo být ještě zkráceno výsadbou poloodrostků již
zmíněných rychle rostoucích druhů lesních dřevin. Šířka nové výsadby v pruhu podél odtěžené hrany
ohroženého porostu by měla být alespoň 10 m ve volném sponu. U porostů vyšších věkových tříd ztrácí tato
výsadba smysl. Zde by mělo být v předstihu provedeno důkladné zhodnocení zdravotního stavu a
druhového složení ohrožených porostů odborným lesním hospodářem. Na jejich základě bude možno
vypracovat systém opatření ke zvýšení stability zasažených porostů. Opatření by měla vycházet z vnější a
vnitřní prostorové úpravy lesa. Cílem je vytvořit ochranný plášť lesa Problémem je časová náročnost těchto
opatření, jedná se o opatření v horizontu minimálně 20 a více let. Měla by proběhnout několikanásobná
úrovňová probírka na okraji porostu do hloubky dvou výšek porostu, za hranicí budoucí návětrné stěny
porostu. Probírka by měla být zaměřena na odstranění jedinců s nevhodným štíhlostním koeficientem a
současně by měl probíhat výběr druhový. Cílem je odstranit dřeviny, které nejsou odolné vůči působení
bořivých vět rů (smrk ztepilý, bříza bradavičnatá) a ponechat větruvzdorné dřeviny (modřín opadavý, borovice
lesní, buk lesní, dub letní). Zápoj porostu by neměl po žádné z probírek klesnout pod 0,91. Účelem je rozložit
slabou intenzitu probírek na více let. V probírkách zasahujeme především do úrovně (střední patro porostu).
Sledujeme tím vytváření pravidelných a přiměřeně velkých korun úrovňových stromů. Po každém
výchovném zásahu by mělo v porostu zůstat více odolných jedinců.

Ve starších porostech je vhodné podsazovat porostní okraj stínomilnými dřevinami a keři. Dalš ím opatřením
vnější prostorové úpravy lesa by mělo být vytvoření systému odluk a rozluk v dostatečné vzdálenosti od
výstavbou ohroženého porostního okraje. K tomu je vhodné využít terénních vyvýšenin a lesní cestní sítě,
kde je již vytvořen porostní plášť. Výsledkem by mělo být celkové zpevnění porostu proti klimatickým vlivům.

B.II.1.2. Chráněná území

Výstavba elektrovodu 2 x 100 kV Velké Opatovice - Konice nevyžaduje zřízení chráněného území.

B.II.1.3. Ochranná pásma

Pro zajištění bezpečnosti osob, majetku a zabezpečení plynulého provozu bude stanoveno ochranné pásmo
elektrovodu podle energetického zákona (zák. č. 458/2000 Sb.), vymezené svislými rovinami po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 12 m, měřené kolmo na vedení od krajního vodiče.

Rozsah záboru pozemků, spojený s omezením v ochranném pásmu, je redukován tím, že téměř celá trasa
je vedena v souběhu s již existujícím vedením 400 kV Prosenice - Řeporyje a 110 kV Prostějov - Konice, což
umožňuje překrytí ochranných pásem (25m pro 400 kV a 15 m pro 110 kV od krajního vodiče). To je
významné zejména v lesních úsecích, kdy jedna část porostní stěny zůstává bez zásahu a šířka ochranného
pásma je vzhledem k překrytí menší, než při  samostatném vedení nové trasy. V lesním úseku Lavičná, v
délce 3,2 km, jsou navrženy stožáry č. 177-184 s vertikálním uspořádáním vodičů. Toto uspořádání
umožňuje zkrátit osovou vzdálenost obou vedení z 38 m na 32 m. Souběžná trasa s vedením 110 kV je
vedena v osové vzdálenosti 20 m.

Vyložení konzol s krajním vodičem od osy vedení je u nosných stožárů 3,7 m a u výztužných stožárů 4,05 -
5,05 m. V lesních úsecích v lokalitě Lavičná tedy dojde k rozšíření průseku od osy vedení 110 kV o 12 m a v
ostatních lesních úsecích o 16 m.

B.II.2. Voda
Stavba elektrovodu 2 x 110 kV  Velké Opatovice – Konice nevyvolá pro fáze přípravy, výstavby, provozu,
havárie i příp. odstranění elektrovodu žádné nároky na odběr a spotřebu pitné a provozní vody. Vlastní vodní
zdroje (studny) nebude proto pro potřebu elektrovodu nutné budovat. Výstavba bude trvat 18 měsíců a pro
tuto dobu bude dodavatelem stavby formou pronájmu využito pro zařízení staveniště vhodných stávajících

                                                
1 zakmenění = skutečný počet kmenů na ha / tabulkový počet kmenů na ha
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objektů v blízkosti lokality, napojených na vodovod. Beton (bez nutnosti dalšího p řidávání vody) bude na
stavbu dovážen domíchávači z místa, které urč í dodavatel.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Stavba nového elektrovodu vyvolá potřebu 66 nových stožárů.  Na stavbu jednoho stožáru je potřeba zhruba
10 t oceli na konstrukci a 132 kg porcelánu na izolátory. Jako izolátory budou použity dvojité kotevné a
jednoduché resp. dvojité nosné závěsy sestavené z tyčových izolátorů.

Pro všechny stožáry jsou navrženy monolitické základy. Pro jeden základ bude třeba cca 30 m3 betonu. Styk
ocelového úhelníku a betonu bude chráněn zatmelením hmotou Swepco Crack Filler. Styková místa budou
zatřena dvakrát nátěrem Swepco S.R.Sealer.

Na vedení budou použity silové vodiče typu AlFe 240/39.Jeden metr silového vodiče má hmotnost  0,9522
kg, takže při délce 6 x 17,25 km je to cca 98,6 t  (56,2 t oceli a 42,4 t hliníku).

Na vedení bude namontováno zemní lano s optickým kabelem. Při hmotnosti optického vlákna 1,0666 kg na
1 m, činí spotřeba materiálu při délce 17,25 km cca 18,4 t (9,68 t oceli, 7,29 t hliníku, optická vlákna a
izolační materiály).

Množství a druh energetických zdrojů budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele stavby. Lze
očekávat, že spotřeba nafty, benzinu a případně i jiných médií nepřevýší běžný rámec.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Elektrovod představuje dopravní trasu. Dopravuje elektrický proud mezi svými koncovými uzly, tj.
rozvodnami Velké Opatovice a Konice, kde navazuje na další elektrovodné trasy. Za tímto účelem je
elektrovod budován a jeho funkce je tímto zdůvodněna.

Vlastní dopravní nároky na provoz, údržbu a výstavbu elektrovodu jsou poměrně málo významné a lze je
popsat následovně:

Provoz elektrovodu vyžaduje provádění pravidelných reviz í. Tyto revize se dělí na:
• chodecké, prováděné cca 1x ročně, při kterých je zjišťován stav zařízení z povrchu terénu (případně za

využití speciálních technik - termovize), bez výstupu na stožáry, není při nich vyžadováno vypínání trasy
a

• lezecké, prováděné rovněž cca 1x ročně, při kterých je zjišťován detailní stav zařízení v místě, revizní
pracovníci při nich vystupují na stožáry, je nutno vypnout trasu, výluka je omezena na nejkratší možnou
dobu.

Pro provádění revizí není nutná žádná těžká nebo speciální dopravní technika, během revize se doprava
omezuje na pojezdy lehkých terénních automobilů s četností řádu jednotek denně. V případě zjištění závad
jsou tyto bezprostředně opravovány, opět bez použití těžké nebo speciální dopravní techniky.

Údržba trasy spočívá v nátěru stožárů, která je po prvních cca deseti letech provozu (ochrannou funkci plní
po tuto dobu zinkování konstrukce) nezbytná periodicky v intervalech cca 5 let. Během nátěrových prací lze
očekávat pojezdy lehkých terénních automobilů s četností řádu jednotek denně. Vlastní vodiče jsou
projektovány na životnost cca 50 let, jejich výměnu není do dopravních nároků prakticky nutno kalkulovat.
Údržbu koridoru trasy elektrovodu (vysekávání náletu a podrostu, týká se zejména lesních úseků) provádí
příslušný vlastník nebo správce pozemků (lesní společnost), dopravní nároky jsou i v tomto případě
poměrně malé. Navíc jsou společné pro oba elektrovody v území (stávající a připravovaný).

Nejvýznamnější dopravní nároky lze očekávat v období výstavby elektrovodu. V průběhu výstavby je nutno
postupně zajistit:
• Smýcení vzrostlých stromů v ochranném pásmu elektrovodu. Týká se zejména lesních úseků a jde v

zásadě o řádnou těžbu (kácení, přibližování a transport dřeva) prováděnou vlastníkem nebo správcem
lesa. Odhad dopravních nároků: jednotky až desítky pojezdů těžkých vozidel denně.
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• Založení stožárů. Stožáry jsou zakládány na patky o rozměrech cca 5x5 metrů do hloubky cca 2,5 až 3
metry pod povrch. Vlastní patka je z železového betonu, její celkový objem je cca 30 m3. Tento objem je
nutno odtěžit (bagr) a odvézt (těžká nákladní vozidla) a následně přivézt hotovou betonovou směs
(domíchávače). Po době tvrdnut í betonu je nutno dokončit hrubé terénní práce, tj. dosypat patku a
provést úpravu povrchu (dokončovací stroj). Práce budou probíhat postupně po celé trase. Odhad
dopravních nároků: desítky pojezdů těžkých vozidel denně.

• Montáž stožárů. Stožáry jsou montovány z jednotlivých dílů příhradové konstrukce, které jsou dováženy
na místo na paletách a šroubovány na místě. Doprava je tedy možná i lehkými nákladními automobily,
předpokládáme však vozidla těžká. Na místě je nezbytná přítomnost autojeřábu. Odhad dopravních
nároků: jednotky až desítky pojezdů těžkých vozidel denně.

• Montáž vodičů. Vodiče jsou přiváženy těžkými nákladními automobily a zvedány za použití lehké techniky
(pomocná lana, mechanické zvedáky). Odhad dopravních nároků: jednotky pojezdů těžkých vozidel
denně.

Pro dopravu jsou v území k dispozici odpovídající lesní nebo polní cesty, není nutná výstavba jiných než
existujících cest. Stejně tak není nutné zpevňování cest, bude využita taková dopravní technika, která
umožní provoz po stávajíc ích cestách.

Shrnutí

Nároky na dopravu v období provozu elektrovodu jsou prakticky zanedbatelné. Výstavba elektrovodu bude
provázena provozem těžké techniky v trase elektrovodu a navazujících cestách a komunikacích, jejich
celkový počet v řádu nejvýše cca desítek vozidel denně je poměrně málo významný. Stavební provoz bude
navíc dočasný, omezený na dobu provádění stavebních prací. Přesto je třeba věnovat volbě dopravních tras
ke staveništi v době výstavby patřičnou pozornost a klást zvýšený důraz na návrh opat ření k minimalizaci
vlivů dopravy a provozu technických zařízení v průběhu výstavby na obyvatelstvo.

B.III. Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší
V průběhu výstavby elektrického vedení bude využívána běžná stavební a dopravní technika (nákladní
automobily, jeřáb, bagr). Do ovzduší budou tedy emitovány běžné škodliviny vznikající při spalování PHM
ve vznětových (případně i zážehových) motorech. Celkový objem emitovaných škodlivin však bude, vzhledem
k rozložení na celou trasu energovodu, ovlivňovat imisní zátěž pouze krátkodobě a na nízké úrovni.

Vlastní provoz elektrovodu nebude zdrojem žádných látek znečišťujících ovzduší. Emise do ovzduší mohou
vznikat pouze v případě servisní případně kontrolní činnosti provozovatele trasy, tedy pouze ojediněle a nahodile
v množství prakticky nevýznamném.

B.III.2. Odpadní vody
B.III.2.1. Splaškové vody

Při přípravě stavby elektrovodu a při jeho provozu nevznikají žádné odpadní splaškové vody. Množství
odpadní  vody, vznikající při stavebních pracích, je prakticky nulové. Hygienické potřeby pracovníků v
průběhu výstavby budou řešeny dodávkou a servisem ekologicky mobilních WC modulů přímo na pracoviště
dodavatelem stavby.

Produkci odpadních vod můžeme považovat z hlediska jejich vstupu do životního prostředí jako
bezvýznamnou a impakty do okolí klasifikovat jako nulové.
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B.III.2.2. Dešťové vody

Jímání dešťových vod nebude prováděno. V průběhu výstavby bude v případě potřeby provedeno vyčerpání
srážkových vod ze stavebních jam stožárů. Poněvadž tyto stavební jámy nebudou znečištěny, vyčerpávané
vody budou vypouštěny na okolní pozemky.

B.III.3. Odpady

Tato kapitola je zpracována ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalš ích
zákonů a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Zatřídění odpadů
(katalogové číslo odpadu) je provedeno podle Vyhlášky MŽP ČR 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů.

Kategorizace dle katalogu odpadů, vyplývajíc í ze zákona 185/ 2001 Sb. o odpadech:
O ostatní odpad,
N nebezpečný odpad.

Z hlediska přímých vlivů na životní prostředí je problematika odpadů v obdobích výstavby, provozu a údržby
elektrovodu málo významná až nepodstatná.

B.III.3.1. Odpady z výstavby

Jediným významným druhem odpadu před vlastní montáží stožárů bude výkopová zemina, která bude po
dohodě s příslušnou obcí, na jejímž katastru se bude výkop stavebních jam pro stožáry provádět, uložena na
předem určené deponii a později předána k využití (např. k terénním úpravám). Vzhledem k tomu, že
pozemky nebyly využívány k průmyslovým ani jiným obdobným účelům, nelze předpokládat znečištění
zeminy

V průběhu stavby stožárů budou vznikat drobná množství dalš ích kategorií odpadů. Jedná se např. o různé
druhy obalů, použité k přepravě materiálu - papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, dřevěné obaly,
směsné obaly atd. a také se vyskytne nepatrné množství odpadu charakteru komunálního (obaly od nápojů
a pochutin, atd). Všechny uvedené odpady jsou kategorie "Ostatní", nebezpečné odpady při výstavbě
nevzniknou. Jejich přesný druh, množství a zneškodnění bude možno specifikovat v závislosti na konkrétním
dodavateli stavby. Ze stavebních odpadů připadá v úvahu pouze beton, ten však bude domíchávači přivážen
a odvážen. Pro zaměstnance stavby budou k dispozici chemické toalety o jejichž zneškodnění se postará
rovněž dodavatel stavby.

Odpady, které se očekávají při výstavbě jsou orientačně uvedené v následující tabulce.

Katalogové číslo odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu
17 05 04 Zemina a kamení - výkopy O
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 06 Směsné obaly O
20 03 01 Směsný komunální odpad O
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené (chemické toalety) O/N

B.III.3.1. Odpady vznikající při provozu

Při provozu a údržbě elektrovodu nebudou produkovány žádné odpady. Pouze jedenkrát za životnost se
provádí nátěr stožárů. O obaly od barev se postará opět dodavatelská firma, která provede jejich
zneškodnění.

V případě odstranění elektrovodu bude veškerý materiál z demontáže vedení (demontáž stožárů s patkami,
odstranění vodičů) recyklován.

B.III.3.1. Nakládání s odpady

Veškeré odpady ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, produkované při výstavbě a montáži
stožárů, při natahování lan a dalších nezbytných úkonech budou odvezeny z místa vzniku dodavatelskou
firmou, která zařídí jejich zneškodnění podle současné platné legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
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B.III.4. Ostatní výstupy
B.III.4.1. Hluk

Provoz elektrovodu je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk.
Akustické jevy mohou obecně vznikat v okolí stávajíc ích rozvoden (provoz transformátorů způsobující
charakteristický zvuk na frekvenci 50 Hz), to však není předmětem tohoto posouzení. Za vlhkého počasí
mohou vznikat akustické jevy (charakteristické "sršení") v okolí stožárů s izolátory. Tento jev nepředstavuje v
daném území problém, nenachází se zde žádné hlukově chráněné objekty. Za provozu stávajíc ího
provozovaného vedení 400 kV v posuzovaném koridoru přitom nebyly zaznamenány žádné akustické
problémy.

Hluk bude ovšem způsobovat údržba ochranného pásma elektrovodu (mýcení náletů), kterou je nutno
provádět v intervalu cca 2 roky. V období provádění prací lze očekávat provoz motorových křovinořezů a
motorových pil, s významnými akustickými vlivy na bezprostřední okolí provádění prací, nikoli však na
vzdálenějš í oblasti. S ohledem na četnost prac í nejde o významný problém.

Dopravní hluk v průběhu provádění stavebních, konstrukčních a údržbových prac í je možno označit za málo
významný. Intenzita dopravy v odhadované četnosti nejvýše 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 publikovaná v Příloze Zpravodaje MŽP č. 3/1996).
Průjezd jednotlivých vozidel zejména p řilehlými obcemi, jakkoli málo četný, bude ojedinělou akustickou
událostí, která může mít v některých případech obtěžující, nikoli však ohrožujíc í charakter.

B.III.4.2. Vibrace

Provoz ani výstavba elektrovodu nejsou zdrojem významných vibrací, které by mohly negativně ovlivňovat
okolí.

B.III.4.3. Radioaktivní záření

Provoz ani výstavba elektrovodu nebudou zdrojem radioaktivního záření.V souvislosti s hodnoceným
záměrem tedy riziko ohrožení životního prostředí ionizujícím zářením nehrozí.

B.III.4.4. Elektromagnetické záření

Provoz elektrovodu bude zdrojem neionizujícího záření - elektromagnetického pole. Toto elektromagnetické
pole bude indukovat v okolních předmětech a osobách indukovaný elektrický proud. Ten nebude v místech
trvalého pobytu osob překračovat limitní hodnotu dle NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujíc ím zářením. To prakticky znamená, že indukovaná proudová hustota J, indukovaná v hlavě a
trupu nepřekročí 0,002 A.m-2 při frekvenci 50 Hz. Tento limit bude splněn již na hranici ochranného pásma
elektrovodu.

Frekvence 50 Hz nepředstavuje vysokofrekvenční vlnění (např. jako u mobilních telefonů), nevztahuje se na
něj tedy limit přípustné měrné hodnoty absorbovaného výkonu (SAR) ani měrné absorbované energie (SA).
Limity pro tyto parametry jsou stanoveny pouze pro frekvence vyšší než 100 kHz (100 000 Hz).

Podrobněji se budeme problematikou neionizujícího zá ření zabývat dále v textu dokumentace při hodnocení
vlivů na zdraví obyvatelstva.

B.III.4.5. Zápach

Výstavba ani provoz posuzovaného elektrovodu nebudou zdrojem zápachu, který by mohl negativně
ovlivňovat okolní životní prostředí.
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ČÁST C. - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  dotčeného území
a) Územní systémy ekologické stability, zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné
prvky

Hodnocení jmenovaných environmentálních prvků, nalézajíc ích se v trase posuzovaného elektrovodu, bylo
součástí biologického hodnocení podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,které pro nás
zajišťovala firma ECOLOGICAL CONSULTING, spol. s r.o.,Olomouc.Celkovou zprávu o výsledcích
biologického průzkumu obsahuje příloha č.5, na kterou možno v podrobnostech odkázat. Zde se proto
omezíme jen na základní charakteristiku jmenovaných environmentálních prvků.

C.I.1. Územní systém ekologické stability
Podle územních plánů jednotlivých sídelních útvarů v dotčeném území (viz seznam použitých podkladů)
prot íná trasa vedení VVN Velké Opatovice - Konice následujíc í skladebné prvky ÚSES:

• V k.ú. Velké Opatovice kříž í trasa VVN funkční LBK Stará dálnice, což je násep tzv.německé dálnice.
Jde převážně o druhově pestrá společenstva náletových dřevin a bylinná společenstva, vzniklá
spontánní sukcesí.

• V k.ú.Uhřice prochází vedení nefunkční LBK Uhřický potok, tvořený jeho břehovými porosty a funkční
LBC Nad Uhřickým potokem (rákos, pámelník, hloh, bezy, trnka, růže šípková a ve střední části
stromové skupiny).

• V k.ú. Úsobrno kříží vedení funkční LBC U Nového mlýna, jehož osu tvoří tok Úsobrnky s doprovodnými
porosty olší, vrb, jasanů a topolů a dále funkční NBK 11, vedoucí od BC IX na k.ú.Jaroměřice k RBC 275
Durana.

• V k.ú. Jaroměřice kříž í trasa vedení nefunkční BK 32 - jde o paralelní větev NBK 11, spojujíc ího NBC
Březinky a Úsobrnka. Samotný NBK 11 kříž í vedení v k.ú.Úsobrno (viz výše).

• Na k.ú.Skřípov kříží vedení BK, jež vede od BC Skřípovské boří dolů údolím Otínského potoka.

• V k.ú.Konice prochází vedení přes částečně funkční BK 9b, který spojuje funkční BC 5 a částečně
funkční BC 9. Dále prochází funkčním BK 6,který je veden nivou Romže a těsně navazujícím částečně
funkčním BC 7 na rekultivované půdě (původně skládka). Poslední částí ÚSES, kterou vedení v tomto
úseku kříží, je částečně funkční BK 21, jehož část je navržena přes lán orné půdy.

Z porovnání trasy elektrovodu s mapami ÚSES lze odvodit, že jednotlivé sloupy, tak jak jsou zatím
vyprojektovány, zasahují přímo do jeho skladebných prvků nebo do jejich bezprostřední blízkosti celkem 4 x.
Jde o sloupy č.164 a 165, které mají být umístěny do LBK Uhřický potok a LBC Nad Uhřickým potokem, dále
pak o sloup č.174, který je situován v bezprostřední blízkosti LBC U Nového mlýna a sloup č.182, který je
navržen přímo na území, vymezeném jako nadregionální biokoridor, spojujíc í PR Durana a BC 9. Sloup č.
211 se má nacházet v blízkosti BC 7 u rybníka Jílovec.

C.I.2. Zvláště chráněná území
Trasa vedení přímo nekoliduje s žádným zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny.

Nejblíže, cca 150 m jižně od stávajícího vedení 400 kV, se nalézá PP Skřípovský mokřad, vyhlášená v
r.1990 bývalým ONV Prostějov na výměře 2,67 ha severně od obce Skřípov. Jde o mokřadní louky s
tůněmi,sloužícími jako refugium obojživelníků. Na lokalitě a v jejím okolí lze nalézt následující, zákonem
chráněné druhy:



VEDENÍ 2x110 kV VELKÉ OPATOVICE-KONICE
DOKUMENTACE DLE  ZÁKONA č.100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokument: C79-02/Z01
Vydání: 01

Strana 20 z 66

FileName: Velké Opatovice-Konice.doc
Sav eDate: 15.8.2003

Rostliny:

Kosatec sibiřský (Iris sibirica) silně ohrožený,

Zevar nejmenší (Sparganium minimum) silně ohrožený,

Hadí mor nízký (Scorzonera humilis) ohrožený,

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) ohrožený,

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) ohrožený,

Upolín nejvyšší (Trollius altissmus) ohrožený.

Živočichové (obojživelníci a plazi)

Zmije obecná (Vipera berus) kriticky ohrožený,

Čolek horský (Triturus alpestris) silně ohrožený,

Čolek obecný (Triturus vulgaris) silně ohrožený,

Ještěrka živorodá (Oothoca vivipara) silně ohrožený,

Ropucha obecná (Bufo bufo) ohrožený,

Užovka obojková (Natrix natrix)o hrožený.

Cca 600 m jižně od stávajíc ího vedení se na katastru Úsobrno nachází PR Durana, vyhlášená OkÚ Blansko
v r.1998. Jde o komplex bukových porostů s ojedinělými exempláři mohutných jedlí na ploše skoro 50 ha.

C.I.3. Přírodní parky
Přírodní parky se v posuzované trase vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice ani v jejím okolí
nenalézají.

C.I.4. Významné krajinné prvky
V trase proponovaného vedení VVN nejsou žádné registrované VKP. Jsou zde ale VKP, jejichž existence
vyplývá ze zákona č.114/1992 Sb. (např. vodní toky, údolní nivy, lesy ap).

Posuzovaná trasa vedení je 7 x křížena vodními toky (Uhřický, Úsobrnský, Duranský a Otínský potok, říčka
Romže a bezejmenný náhon. Za nejhodnotnější vodní tok je v příloze č.5 označen Úsobrnský a Duranský
potok.Z údolních niv jmenovaných vodoteč í lze za významnější považovat pouze údolní nivu Ot ínského
potoka, a to hlavně v blízkosti PP Skřípovský mokřad.

Z lesů zájmového území lze k VKP zařadit především lesní porost na vrchu Lavičná a Vítočeň (sloupy č.173
- 184) a dále pak menší lesní porosty Skřípovské boří (sloupy č.188 - 192) a Zvoník (sloupy č.193 - 195).
Vedení také prochází v těsné blízkosti lesního porostu Bukovina (sloupy č.196 - 200).

b) Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Trasa plánovaného elektrického vedení je situována mimo intravilány obcí a neprochází územím historického
nebo kulturního významu. Kulturní památky obcí, přes jejichž katastrální území je elektrovod veden, ale které leží
mimo dosah jeho vlivů, jsou uvedeny a popsány v kapitole C.2.8. této dokumentace. Informace o ní nám byly
poskytnuty na obecních úřadech příslušných obcí.

Z archeologického hlediska náleží posuzované území k tzv. starému sídelnímu území Boskovické brázdy, které
bylo vzhledem k příznivým geomorfologickým a klimatickým podmínkám téměř kontinuálně osídlováno již od starší
doby kamenné. Nejpočetnější koncentrace osídlení je na základě současného stavu poznání doložena především
z k.ú. Velké Opatovice (např. ojedinělé nálezy paleolitu, osídlení období eneolitu, starší doby bronzové a
halštatské, středohradištní, pohřebiště mladší doby bronzové – kultury lužické) a z k.ú. Uhřice (doloženo osídlení
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starší a mladší doby bronzové, doby laténské). Z dalších katastrálních území je ojedinělými nálezy doloženo
osídlení z různých pravěkých a především historických období, jeho koncentrace není již tak výrazná.

Archeologické posouzení bylo provedeno PhDr. R. Stránskou ze Státního památkového ústavu v Brně a je
uvedeno v kapitole C.2.8. a kompletně pak v příloze č.7.

c) Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže,
extrémní poměry v dotčeném území

Posuzovaná stavba elektrovodu 2 x 110 kV, spojující rozvodny Velké Opatovice a Konice, vede převážně
otevřeným terénem v katastrech obcí Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno, Jaroměřice, Skřípov a Konice. Je
vedena v celé své délce mimo intravilány jmenovaných obcí, tedy zcela mimo hustě obydlená území.

Zájmové území spadá do přírodní lesní oblasti 30 - Drahanská vrchovina v části Konické vrchoviny. V
oblastním plánu rozvoje lesů je tato oblast charakterizována nárůstem teplot v lesních měsíc ích a úbytkem
srážek v posledních letech (oblast je ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny). To má za následek
nezdary v zalesňování holin, vyšší podíl nahodilé těžby a nebezpečí druhotných škůdců (podkorní hmyz).
Ohrožen je zde především smrk na nepůvodních stanovištích. Území je výrazně ohroženo vět rem, zejména
na podmáčených půdách náhorních plošin.

Vedení 2 x 110 kV je umisťováno do koridoru, ve kterém je již provozován stávající elektrovod 400 kV
Prosenice - Řeporyje. Toto řešení je možno považovat za optimální, neboť nedochází k významnějšímu
ovlivnění dalš ího území, dosud nedotčeného.

Zvolená trasa vedení VVN je vedena územím, ve kterém nebyly nikdy dříve realizovány výrobní či jiné lidské
aktivity, které by mohly mít za následek znečištění horninového prostředí a podzemní vody. Staré ekologické
zátěže, které by bylo nutno dále zkoumat nebo sanovat, proto nejsou v trase posuzovaného záměru
relevantní.

Trasa elektrovodu je vedena s výjimkou dvou míst, která budou podrobněji popsána dále, mimo dosah
občanské či jiné zástavby.

Z uvedeného je zřejmé, že vlastní zájmové území nepředstavuje lokalitu, která by byla za stávajícího stavu
zatěžována nad míru únosného zatížení, nebo v které by panovaly extrémní poměry, hodné zvláštní
pozornosti.

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

C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.1.1. Kvalita ovzduší
Stavbou dotčená území nepatří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší uvedené ve Sdělení ministerstva
životního prostředí č. 1, uveřejněného ve věstníku č. 2 z února 2003.

Dle údajů ČHMÚ z let 2001 a 2002 patří území navržené trasy elektrovodu mezi oblasti s relativně dobrou kvalitou
ovzduší, kde nedochází k překračování imisních limitů základních znečišťujících látek. Ovzduší dotčeného území
je možno charakterizovat jako čisté, případně mírně znečištěné.
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Jako nejvýznamnější zdroj znečišťování ovzduší se v hodnoceném území projevují města Opatovice a Konice
(respektive zde soustředěné bodové zdroje), případně i další obce a automobilová doprava.

S ohledem na druh hodnoceného záměru pokládáme za nejdůležitější se při popisu stávajícího stavu věnovat
oxidům dusíku a tuhých znečišťujících látek (prachu). V následující tabulce (převzaté z přehledu ČHMÚ Praha
za rok 2002) jsou uvedeny průměrné roční koncentrace oxidů dusíku (µg.m-3):

Stanice NOx Prach
(SPM)

Prach
(PM10)

1171 Nedvězí 27 (21,6)2

1362 Blansko 29 49 (39,2)

1217 Luká 30 (24)

  491 Prostějov – státní lesy 37 (29,6)

1195 Svitavy 34 27

imisní limit (mez tolerance) 40 (16) 40 (4,8)

Z výše uvedených hodnot vyplývá, že imisní zátěž oxidy dusíku se v regionu dlouhodobě pohybuje v hodnotách
nad 50% ročního imisního limitu, k jeho překročení však nedochází.

Imisní zátěž prachovými částicemi frakce PM 10 se také pohybuje pod úrovní ročního imisního limitu, ale dosahuje
hodnot vyšších než je 50 % limitu.

C.II.1.2. Klimatická charakteristika území
Z klimatického hlediska zasahuje trasa elektrovodu do klimatických oblastí MT 3, MT 5 a MT 9, tedy do mírně
teplých oblastí s následujícími charakteristikami:

MT3 - Krátké léto mírné až 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.

MT5 - Normální až krátké léto mírné až mírně chladné, suché až mírně suché. Přechodné období normální až
dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá
s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

                                                
2 Údaj v závorce uvádí přepočet z celkového prašného aerosolu za pomoci koeficientu 0,8
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MT9 – Dlouhé léto teplé, suché až mírně suché s krátkým přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem
a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná a suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Další údaje charakterizující tyto oblasti shrnujeme v následující tabulce:

Údaj MT3 MT5 MT9

Počet letních dnů 20 až 30 30 až 40 40 až 50

Počet dnů s teplotou nad 10 °C 120 až 140 140 až 160 140 až 160

Počet mrazových dnů 130 až 160 130 až 140 110 až 130

Počet ledových dnů 40 až 50 40 až 50 30 až 40

Průměrná teplota v lednu -3 až -4 -4 až -5 -3 až -4

Průměrná teplota v červenci 16 až 17 16 až 17 17 až 18

Průměrná teplota v dubnu 6 až 7 6 až 7 6 až 7

Průměrná teplota v říjnu 6 až 7 6 až 7 7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 110 až 120 100 až 120 100 až 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období 350 až 450 350 až 450 400 až 450

Srážkový úhrn v zimním období 250 až 300 250 až 300 250 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 100 60 až 100 60 až 80

Počet dnů zamračených 120 až 150 120 až 150 120 až 150

Počet dnů jasných 40 až 50 40 až 50 40 až 50
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Z hlediska hodnocené stavby je důležitý údaj o možnosti vzniku námraz, zatěžující vodiče. Dotčené území je dle
ČSN 330405 zahrnuto do střední námrazové oblasti.

Tomuto zařazení odpovídají i údaje ČHMÚ o ročních úhrnech srážek, které se v zájmovém území pohybují
v rozsahu 500-700 mm za rok (viz přiložená mapka).

C.II.2. Hluková situace v území

Elektrovod je umisťován do území, které je v převáné většině výrazně klidové, kde se hladina hluku
pohybuje v úrovni přírodního pozadí.

Hygienické požadavky na hlukovou situaci jsou následujíc í:

Pro hodnocení hlukové situace v území jsou využity charakteristiky hluku ve venkovním prostoru.
Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 metry od stavby pro bydlení nebo stavby
občanského vybavení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné činnosti, s výjimkou
komunikací a prostor vymezených jako venkovní pracoviště.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, takto (zkrácená citace, přesné znění lze vyhledat v
uvedeném Nařízení vlády):

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického A LAeq,T. V denní době
se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na
veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční
dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru (s výjimkou hluku z
leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní a
noční dobu a místo. Tyto korekce jsou následující:

Způsob využití území Korekce
[dB]

Nemocnice - objekty 0 2)

Nemocnice - území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území +5 1), 3), 4)

Výrobní zóny bez bydlení +20 3)

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku železnice, kde se použije korekce -5 dB.
1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a
kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, kompresory, chladicí
agregáty).
2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) plat í dalš í korekce -5 dB.
3) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažujíc í a v ochranném
pásmu drah, se použije dalš í korekce +5 dB.
4) V případě hluku působeného "starou zátěží" z pozemní dopravy je možné použít dalš í korekci +12 dB.
"Starou zátěží" se rozumí stávající stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy
historicky vzniklý do dne účinnosti nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce +10 dB k základní nejvyšší přípustné ekvivalentní
hladině akustického tlaku A, a to v době od 7 do 21 hodin.

Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyčerpání všech prostředků její
ochrany před hlukem není technicky možné dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním
prostoru, je možné potřebnou ochranu před hlukem zajistit izolací objektu tak, aby bylo vyhověno
podmínkám nejvyšších přípustných hodnot hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského
vybavení.
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C.II.3. Voda
C.II.3.1. Voda povrchová
Podle hydrografického členění je hodnocené území součástí dílčích povodí 4-10-02 Moravská Sázava a Morava
od Moravské Sázavy po Třebůvku a 4-12-01 Morava od Bečvy po Hanou, jejichž rozvodnice vede přes trasu
elektrovodu mezi stožáry č.189 a 190. Trasa celého vedení prochází několika drobnými povodími, jejich přehled je
uveden v následující tabulce. Uvedené názvy a plochy příslušných drobných povodí jsou převzaty ze základní
vodohospodářské mapy 1:50 000, list 24-21 Jevíčko.

Číslo povodí Název povodí Plocha povodí

4-10-02-083 Jevíčka po Uhřický potok 26,734 km2

4-10-02-084 Uhřický potok 24,128 km2

4-10-02-085 Jevíčka od Uhřického potoka po Úsobrnský
potok

4,132 km2

4-10-02-088 Úsobrnský potok od Olšany po Lavičnou 18,282 km2

4-10-02-089 Lavičná 5,470 km2

4-10-02-098 Nectava 38,593 km2

4-12-01-026 Jeseňka (Romže) nad Otínskovým potokem 17,362 km2

4-12-01-027 Otínský potok 5,764km2

4-12-01-028 Romže od Otínského potoka po Divoký potok 7,319 km2

Trasa vedení 2x110 kV Velké Opatovice - Konice kříží tyto vodní toky:
Severozápadně od obce Uhřice je to Uhřický potok (mezi sloupy 163 a 164), severně od Úsobrna, u Nového
Dvora Úsobrnský potok (173 a 174). V lesním porostu jihozápadně od obce Šubířov křižuje trať vedení 2 x
Duranský potok (183 a 184, 184 a 185), vlévající se v Úsobrnu do Úsobrnského potoka. Jihovýchodně od
Šubířova je to Ot ínský potok (191 a 192), který protéká jižně od stávajícího vedení přibližně v jeho směru a
pod Konicí se vlévá do vodní nádrže Jílovec. Pod Konicí trasa vedení kříží říčku Romži (210 a 211) a
přívodní strouhu k rybníčku Jílovec (211 a 212).

Uhřický potok

V úseku křížení s vysokonapěťovým vedením má charakter meliorační strouhy. Koryto je značně zahloubeno
pod úroveň terénu (cca 1,5 – 2 m) a směrově narovnáno. Do koryta je zaústěna drenáž z okolních polí.
Jelikož je provedená úprava značně stará, došlo k částečné rediverzifikaci podélného i příčného profilu
koryta. Nepravidelně se střídají rychleji proudící úseky (peřeje) s úseky pomalejších rychlostí (tůně).
Dominantní typ dnového substrátu představují menší kameny, v tišinách písek a organický sediment
(bahno). Větší kameny jsou zastoupeny jen výjimečně. Na kamenech jsou přítomny silně vyvinuté nárosty
vláknitých řas, jež indikují nadměrný přísun živin do toku (eutrofizace). Břehy toku porůstá jednořadý
stromový doprovod (zejména vrby).

Úsobrnský potok

Vedení křižuje VKP – Úsobrnský potok. V místě křižování je potok asi 2-4 m široký a jedná se o rychle
tekoucí bystřinu se štěrkovým dnem. Po obou stranách ho lemuje souvislý keřový až stromový břehový
porost, který je po obou stranách asi 3 m široký. Pod obcí Úsobrno, kde má být křížen s vedením vysokého
napětí, představuje střední část svého toku. Morfologie koryta je přirozená, bez znatelných stop
vodohospodářských úprav. Pravidelně se střídají mělké peřejnaté úseky s hlubšími tůněmi. Místy jsou
vytvořeny víceméně stabilizované nátrže. Úkrytový potenciál toku je vysoký a je podpo řen zejména četnou
přítomností kořenových systémů okolních stromů (olše lepkavá, vrba, jasan ztepilý). Dno toku je tvo řeno
zejména menšími kameny a štěrkem, méně často jsou přítomny větší kameny a písek. Nejsou patrné žádné
zjevné známky znečištění vody.
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Duranský potok

Jedná se o velmi drobnou vodoteč, jež má být křížena vedením jihozápadně od obce Šubířov. Potok zde
protéká velmi zaříznutým údolím s příkrými svahy, jež jsou pokryty vzrostlým jehličnatým lesem (smrk
ztepilý). Koryto potoka je neupraveno a teče mělce pod úrovní terénu. Běžný průtok nedosahuje odhadem
ani 1 l/s. Pro svůj poměrně malý spád převažují pomalu tekoucí úseky s písčito-bahnitým dnem, větší frakce
je zastoupena výjimečně.

Otínský potok

Sledovaný úsek zahrnuje horní část toku, východně od obce Skřípov, cca 1,5 km od jeho pramene. Jedná se
o vlásečnici s velmi malým průtokem (méně než 1 l/s) značně poznamenaným úpravami koryta. Tok je
napřímen a na sledovaném úseku opevněn dlažbou jak ve březích, tak ve dně. Dlažba je na mnoha místech
překryta místy mocnou vrstvou písku a bahna. Šířka koryta se pohybuje kolem 50 cm, hloubka vody je díky
provedené úpravě málo proměnlivá a dosahuje 3 – 5 cm. Na obou březích je vzrostlá stromová výsadba.

Romže

Říčka Romže pod obcí Konice představuje střední úsek svého toku. Koryto je zde upraveno – narovnáno,
zahloubeno a břehy opevněny kamenným záhozem. Na mnoha místech je však opevnění rozebráno
průběhem velkých vod a na březích jsou vytvořeny břehové nátrže. Šíře koryta dosahuje cca 2 metrů,
hloubka koryta 1,5 – 2 metrů. Průměrná hloubka vody za běžného stavu dosahuje 10 cm. Členitost koryta je
malá, úkrytový potenciál pro ryby nízký. Převažují úseky s mělkou vodou a dnem tvořeným drobnými
kameny. Hlubší tůně jsou vytvořeny zřídka. Pravobřežní stromový doprovod tvoří jasan ztepilý, méně javor
klen a vrby. Na kamenech jsou velké nárosty vláknitých řas.

Bezejmenný náhon

Jedná se o velmi drobnou vodoteč v blízkosti dvou rybníků pod obcí Konice. Koryto je velmi málo členité,
převažujíc ím substrátem dna je písek a drobnějš í štěrk. Šíře koryta dosahuje 50 cm, hloubka vody je
minimální.

Na k.ú. Konice v blízkosti trasy vedení se nachází několik umělých vodních nádrží (Jílovec, Kamenný rybník,
Nohávka, Vyšehrad).

C.II.3.2. Podzemní voda

Z hlediska hydrogeologického rajónování (Michlíček, 1986) náleží zájmové území  dvěma rajónům, a to
rajónu 522 - Boskovická brázda a rajónu 662 - Kulm Drahanské vysočiny.

Permokarbonské sedimenty vlastní výplně Boskovické brázdy mají převážně malou puklinovou propustnost
a nevytváří pro oběh a jímání většího množství podzemní vody příliš vhodné prostředí. Podzemní voda je
navíc charakteristická vysokým obsahem síranů a železa a vyznačuje se vyšší, zejména stálou tvrdostí.

Křídové sedimenty Boskovické brázdy se vyznačují průlinovou i puklinovou propustností; s rozdílnými
koeficienty filtrace v jednotlivých zastoupených horninách. Nejvýznamnějš í zvodeň je vázána v miocénních
sedimentech na bádenský bazální kolektor. Voda v těchto kolektorech má většinou zhoršenou kvalitu, takže
je nutné ji upravovat.

Hydrogeologický rajón Boskovické brázdy je jako celek málo významný pro vodárenské využití v širším
rozsahu.

Zvodnění hornin spodního karbonu (rajón 662) je charakterizováno průlinovo-puklinovým oběhem podzemní
vody v zóně zvětrávání a pásma připovrchového rozpojení hornin a puklinovou propustností hlubšího oběhu
vázaného především na tektonicky predisponované zóny. Podzemní vody tohoto rajónu jsou
charakterizovány kalcium hydrogenovým typem chemismu, mineralizace vod je většinou střední. Tento rajón
je z vodohospodářského hlediska deficitní.

V rámci účelových geologických průzkumů prováděných v širším okolí posuzované stavby (většinou se
jednalo o inženýrskogologické průzkumy) byly zjišťovány pouze lokální výskyty podzemní vody, vázané
převážně na lokální koridory. Hladina podzemní vody závisí z velké části na morfologii terénu, i ve vrtech
nepříliš vzdálených je rozdíl hladin podstatný, někde nebyla hladina podzemní vody vrtnými pracemi
zastižena vůbec. Z odebraných vzorků podzemní vody byla stanovována především agresivita. Z některých
rozborů vyplývá, že místy se vyskytuje podzemní voda poměrně agresívní (převážná část volné H2CO3 je
přítomna v útočné formě), proto musí být základy objektů příslušně chráněny.
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C.II.3.3. Pramenné oblasti, odběry vody

Na území Velkých Opatovic, ve východní části obce (za zámkem), se nachází rozsáhlé jímací území, které
slouží jako zdroj pro skupinový vodovod Velké Opatovice - Boskovice. Na tento vodovod je napojena řada
dalších obcí. Toto jímací území je, a to i včetně ochranných pásem, mimo oblast výstavby elektrovodu.

Prameny podzemních vod se v území projektovaného elektrovodu nevyskytují, nejsou zde realizovány ani
žádné odběry podzemní vody k pitným či jiným účelům.

C.II.4. Půda
C.II.4.1. Kvalita půdy

Předpokládaný trvalý zábor půdy pro vedení VVN nebude souvislý, soustředí se na jednotlivá od sebe
vzájemně oddělená místa, která po ukončení zemních prací budou zabírat prostor výrazně menší než 30 m2,
přičemž bude využito nezbytně nutné plochy k zastavění. Vzhledem k těmto skutečnostem nebyla
podrobněji řešena ochrana půdy dle přílohy Metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996 č.j.:OOLP/1067/96
zařazením do jednotlivých tříd ochrany na základě kódu BPEJ. Dalším důvodem je skutečnost, že nebyl
dosud proveden inženýrskogeologický průzkum, na jehož základě bude upřesněna lokalizace stožárů.

C.II.4.2. Popis půdních typů

V lokalitě byl proveden geologický průzkum v souvislostí se stavbou vedení 400 kV Říčany (Střední Čechy -
Prosenice (Energovod  Praha, 1967). Z výsledků tohoto průzkumu je zřejmé, že půdní podmínky v místech
umístění stavby jsou velmi pestré a různorodé.

Dominujícím půdním typem oblasti Boskovické brázdy jsou kambizemě (hnědé půdy). Na nezpevněných
horninách (sprašové hlíny a neogenní sedimenty) jsou hlavním půdním typem hnědozemě, v terénních
sníženinách oglejené. Místy jsou na sprašových pokryvech vyvinuty černozemě, s přechody do hnědozemí,
šedozemí a luvizemí (illimerizovaných půd). Ve stále zamokřených dnech údolí vodních toků se vytvořily
glejové fluvizemě (nivní půdy) až gleje. Toto platí v údolních nivách místních potoků (např. Uhřický,
Úsobrnský, Duranský, Otínský).

Z hlediska půdních druhů se zde vyskytují půdy jílovité, hlinité, hlinito-písčité, písčíté, štěrkovité až
skeletovité. Ve sníženinách v blízkosti vodních toků se vyskytují bažinaté půdy ovlivněné podzemní vodou.

Značná variabilita vytvořených půdních typů s odlišnou úrodností je zde způsobena členitým terénem,
různorodým půdotvorným substrátem i způsobem využití území.

C.II.4.3. Znečištění půd

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně vede ve svém registru kontaminovaných ploch
v blízkosti stavby dvě lokality, jejich přehled je proveden v následující tabulce:

            Prvky u nichž došlo k překročení limitu stanoveného vyhláškou č. 13/1994 Sb. (výluh 2M HNO3)

Prvek Limitní hodnota
pro středně těžké půdy

[mg/kg]

Zjištěná hodnota
[mg/kg]

Lokalita

kadmium 0,45 0,48
0,5

Konice
Lhota u Konice

Z uvedených hodnot vyplývá, že posuzované území spadá do oblasti, kde je možné předpokládat zvýšené
obsahy kadmia v půdách. Částečně jsou zvýšené obsahy podmíněny litologicky, zastoupením hornin s jejich
obsahem v geologické skladbě území. V případě kadmia je možné předpokládat i určitý vliv používaných
umělých hnojiv.

Překročení kritéria B (MP MŽP, Praha 1996), jež by vyžadovalo provést zjišťovací šetření o původu
kontaminace půd a posouzení rizika zjištěného znečištění, v zájmovém území nepředpokládáme. Pokud
nejsou překročena kritéria B, není znečištění pokládáno za natolik významné, aby bylo třeba provádět
průzkum nebo znečištění monitorovat. K přirozenému znečištění místních půd je třeba při stavební činnosti
přihlédnout a rozhodnut í o dalším postupu je ponecháno na orgánu statní správy.



VEDENÍ 2x110 kV VELKÉ OPATOVICE-KONICE
DOKUMENTACE DLE  ZÁKONA č.100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokument: C79-02/Z01
Vydání: 01

Strana 28 z 66

FileName: Velké Opatovice-Konice.doc
Sav eDate: 15.8.2003

Vzhledem k převážně zemědělskému využití území je možné předpokládat znečištění půd způsobené
používanými průmyslovými hnojivy, které mohou obsahovat určitý podíl těžkých kovů, rezidui pesticidů
a ropným látkami.

V nejbližším okolí stávajících komunikací je pravděpodobný zvýšený obsah olova, solí a organických látek v
půdách. Starou zátěž půd rizikovými látkami není možné zcela vyloučit v blízkosti stávajíc ích staveb (silnice,
železnice, kanalizace) a na místech divokých skládek v blízkosti obcí.

C.II.4.4. Odolnost půd vůči antropogennímu znečištění

Vzhledem k  zastoupeným půdním druhům, menšímu obsahu humusu a jílu i ovlivnění části půd podzemní
vodou, lze půdy v zájmovém území zařadit mezi půdy náchylné až silně náchylné k antropogennímu
znečištění (Facek, Adamec, 1990).

C.II.5. Horninové prostředí a přírodní zdroje

C.II.5.1. Geomomorfologické poměry a topografický

Podle Zeměpisného lexikonu ČR (Demek, 1987) se posuzovaný úsek nachází v provincii Česká vysočina,
Krkonošsko-jesenické soustavě, celcích Zábřežská vrchovina, Drahanská vrchovina a Boskovická brázda.

V rámci Zábřežské vrchoviny se jedná o podcelek Bouzovskou vrchovinu, v případě Drahanské vrchoviny o
Konickou vrchovinu a u Boskovické brázdy o podcelek Malá Haná. Bouzovská vrchovina má rozlohu
344 km2, střední výšku 403,9 m. Je složená hlavně z devonských a spodnokarbonských usazenin
s ostrůvkem kladeckých fylitů a místy z neogenních usazenin. Nejvyšší bod Zahálkovy Skalky 610 m
v Ludmírovské vrchovině.

Plocha Konické vrchoviny je 862 km2, střední výška 485 m. Tvořena je spodnokarbonskými drobami,
slepenci a břidlicemi, s ostrůvkem silurských břidlic. Nejvyšší bod Skalky má 735 m.

Malá Haná je převážně úzká protáhlá sníženina s vyšším plošinatým územím v okolí obce Letovice, o ploše
229 km2 a střední výšce 392,4 m. Převážně je tvořená permokarbonskými usazeninami překrytými na
velkých plochách neogenními a čtvrtohorními usazeninami (spraše). Nejvyšší bod Nad Amerikou 553 m se
nachází ve Svárovské vrchovině.

C.II.5.2. Geologické poměry

Trasa elektrovodu v celé své délce prochází dvěma regionálními geologickými jednotkami. Širší okolí
Velkých Opatovic je součást í tektonické jednotky Boskovická brázda. Směrem ke Konici přechází trasa
vedení do hornin kulmu Drahanské vrchoviny.

Na stavbě území, vymezeném jako Boskovická brázda, se podílí metamorfity proterozoika. Dále zde
vystupují horniny permského stáří, zastoupené slepenci, pískovci a j ílovci. Horniny velkoopatovické křídy
jsou reprezentovány slínovci, slínitými a vápnitými spongility, vápnitými prachovci a jemnozrnnými pískovci.
Neogenní jíly, nálež ící spodnímu tortonu (světlé, zelenošedé jednotvárné vápenité jíly), lež í transgresivně na
křídě, která tvoří pravděpodobně větší část podlož í, menší částí se podílí na podložních útvarech perm a
letovické krystalinikum. Kvartérní sedimenty vytvářejí různě mocný a petrograficky odlišný pokryv v závislosti
na charakteru podloží a geomorfologických podmínkách, nejčastěji jsou vyvinuty písčité štěrky a náplavové
hlíny.

Horniny spodního karbonu v kulmském vývoji tvoří území lež ící západně od silnice Jaroměřice - Úsobrno až
do Konice. Litologicky je toto souvrství jednotvárné, skládá se z břidlic, drob a slepenců. Droby jsou masivní,
tmavě šedých barev, po zvětrání hnědošedé. Jsou nezřetelně vrstevnaté. V okolí Konice se vyskytují tzv.
hornobenešovské droby, silně zvrásněné, s vložkami j ílovitých břidlic. V údolí Jeseňky je popsán výskyt
reliktu neogenních jílů. Kvartérní pokryv tvoří zvět ralinový plášť svahových hlín a eluvium (sutě různého
stupně zahlinění). Lokálně vystupují závěje hlín sprašového charakteru, v údolních nivách menších vodoteč í
sedimentovaly převážně hrubší jílovitopísčité štěrky a povodňové hlíny.

V místech budování základů pro stavbu stožárů bude proveden geologický průzkum a v dalš ím stupni
projektové přípravy navrženo technické řešení ukotvení jednotlivých stožárů.
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Výřez z geologické mapy ČR, 1:200 000, list Česká Třebová

Velké Opatovice

Přibližné trasování 
elektrovodu

Konice

C.II.5.3. Hydrogeologické poměry

Oba výše popisované geologické útvary jsou na podzemní vodu velmi chudé. Převažují zde horniny
s puklinovou propustnost í, voda se shromažďuje v puklinách, které mají ovšem poměrně malý prostor, bývají
při povrchu otevřené a v dolních částech vesměs semknuté. Pokud má zvětralinový plášť těchto hornin
písčitý, charakter umožňuje poměrně snadný průsak povrchové vody. Vzhledem k malému objemu puklin a
malým infiltračním oblastem jsou tyto zdroje málo vydatné a jejich vydatnost kolísá podle průběhu ročních
srážek. Výjimku tvoří zvětraliny a suťové sedimenty, které mohou být zdrojem suťových pramenů kolísavé
vydatnosti.

V oblasti Boskovické brázdy tvoří výjimku prostor výskytu křídových, a to především pískovcových,
sedimentů. V oblasti křídových sedimentů se vytvářejí horizonty podzemní vody průlinového typu s volnou
nebo napjatou hladinou. Výskyt těchto vod je omezen většinou na zvětraliny v nadloží pískovců, popř. na
polohy dobře propustných pískovců, převážná část podzemní vody v křídových pískovcích je vázána na
puklinové obzory.

V oblasti výskytu sedimentů permu lze předpokládat výskyt obzorů podzemní vody průlinového a ojediněle
puklinového typu malých a proměnlivých vydatností. Mořské neogenní sedimenty jsou ve svém písčitém
vývoji kolektorem průlinových vod jen nízkých proměnlivých vydatností, Nepropustné polohy (j íl, slín) plní
funkci hydrogeologického izolátoru a brání vzniku souvislejš ího vodního horizontu.

Kulmské vrstvy jsou řazeny k horninám, v nichž převládá puklinový oběh podzemní vody. Zvětralinový plášť
má menší jímavost a mělká podzemní voda se udržuje pouze v hruběji zrnitých a méně zahliněných
složkách svahových hlín. V údolních nivách je akumulována podzemní voda v malém množství a vlivem
nepropustných jílových poloh ve štěrkovém souvrství je její hladina různě vysoko pod terénem. Její
vydatnost je nestálá a silně kolísá v závislosti na srážkách.

C.II.5.4. Radonové riziko

Míra rizika pronikání radonu z podloží nebyla v oblasti zjišťována. Provedení radonového průzkumu není při
stavbách tohoto charakteru nutné a potřebné.

Dle charakteru horninového prostředí je možno předpokládat, že území patří do oblasti se středním až
nízkým radonovým rizikem.
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C.II.5.5. Eroze a seismicita oblasti

V důsledku realizace záměru nebude docházet ke svahovým pohybům, ani sesuvům. Riziková místa, tj.
území tvořená neogenními jíly, sprašemi a sprašovými hlínami, se vyskytují v rovinných úsecích,
pahorkatinná část náležející Drahanské vrchovině je tvořena převážně kulmskými drobami, břidlicemi
a slepenci.

Procesy intenzivnějších zvětrávacích procesů se mohou při realizaci záměru projevit ve fázi výstavby, při
zemních prac ích. Z dlouhodobého pohledu hrozí mírné nebezpečí vodní i větrné eroze na odlesněných
pozemcích kopce Lavičná.

Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast, budovaná horninami Boskovické brázdy a kulmu Drahanské
vrchoviny, podle ČSN 730036 "Seismická zatížení staveb" a její přílohy č. 1, podobně jako většina území
ČR, k oblastem s intenzitou do 6° M.C.S., v nichž není nutné při návrhu stavebních konstrukcí uvažovat
účinek zemětřesení. Stavby v popisovaném území si tedy z hlediska při rozené seismicity horninového
prostředí nevyžadují žádná zvláštní opatření.

C.II.5.6. Zvláštní podmínky geologické stavby

Podle písemného vyjádření Geofondu České republiky ze 4.1.1999, které je součást í dokladů k projektové
dokumentaci stavby, nejsou v trase vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice zaznamenány žádné
zvláštní podmínky geologické stavby, tj. poddolovaná území, sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin
ani území s předpokládanými výskyty ložisek, tj.prognózy. Geofond ČR proto nemá k posuzovanému
záměru žádných námitek.

C.II.6. Popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny

Biologické hodnocení zájmového území, vycházející z požadavků zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny a prováděcí vyhlášky č.395/1992 Sb. v posledním znění, bylo zpracováno firmou Ecological
Consulting, spol.s r.o., Olomouc na základě výsledků již v úvodu zmiňovaného zjišťovacího řízení ve smyslu
§ 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Jeho cílem byl popis a vyhodnocení
jednotlivých přírodních prvků, nalézajíc ích se v trase uvažovaného vedení VVN Velké Opatovice - Konice a
zhodnocení vlivu, který na tyto přírodní prvky bude stavba mít. Floristický a faunistický průzkum koridoru
elektrovodu Velké Opatovice - Konice byl uskutečněn v podzimních měsících roku 2002 a opakovaně na jaře
roku 2003. Výsledkem provedeného průzkumu je komplexní zhodnocení stavbou dotčeného území, včetně
stanovení možných přímých a nepřímých vlivů stavby na rostliny, živočichy,jejich společenstva, územní
systém ekologické stability, významné krajinné prvky a krajinný ráz. Výsledky biologického hodnocení jsou
vzhledem k délce posuzované trasy velmi obsáhlé. Proto jsme se rozhodli zařadit je v plném znění do
přílohové části dokumentace (příloha č.5) s tím, že v příslušných kapitolách dokumentace se omezíme jen
na nejdůležitější poznatky.

C.II.6.1. Biogeografická charakteristika

Podle biogeografického členění ČR (Culek et al.,1996) přísluš í biota posuzovaného území k podprovincii
hercynské, při blížším členění pak do dvou bioregionů, Svitavského a Drahanského, jež odděluje neostrá
přechodová zóna.

Do Svitavského bioregionu patří úsek trasy vedení mezi Velkými Opatovicemi a Úsobrnem a právě tento
úsek se nachází v nejvýchodnějš í, přechodové a méně reprezentativní zóně mezi oběma zmíněnými
bioregiony. Zaujímá převážnou část Svitavské pahorkatiny a jižní polovinu Podorlické pahorkatiny. Bioregion
tvořil v minulosti významný spojovací koridor mezi oběma dnešními centry teplomilné bioty - Moravou a
Českou kotlinou. Bioregion je v průměru mírně teplý, okrajově chladnějš í a poměrně vlhký. Z půd mají
největší rozsah kambizemě. Současné lesy představují pouze ostrovy v převážně odlesněné krajině a mají z
velké části sekundární druhovou skladbu (smrkové, méně borové monokultury).V odlesněných plochách
dnes převažují pole nad loukami a pastvinami.

Druhá část posuzované trasy mezi Úsobrnem a Konic í se nachází v reprezenativní části Drahanského
bioregionu. Zabírá celek Drahanské vrchoviny a jižní část celku Zábřežské vrchoviny. Biota nálež í 3.
dubovo - bukovému až 5. jedlovo - bukovému vegetačnímu stupni, pouze na okrajích se více uplatňují
teplomilné prvky. V nejvyšší (nad 600 až 650 m) ploché části bioregionu se nacházejí souvisle plochy
dystrických kambizemí a hojnější ostrovy primárních pseudoglejů, nižší plošiny a horní části okrajových
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svahů kryjí kyselé typické kambizemě. Antropogenně je území mírně ovlivněno a zachovalo si vysokou
lesnatost. V některých částech zůstaly rozsáhlejší plochy lesních porostů přirozené dřevinné skladby.
Zemědělsky užívané jsou především ploché části vyšších poloh, kde jsou zachovány i zbytky přirozených
lučních porostů. Hlavními následky antropogenních vlivů, které měnily přírodní ráz společenstev, jsou kultury
smrku a borovice a také velkoplošné zemědělské pozemkové úpravy,spojené především s odvodněním a
přeměnou luk na ornou půdu.

C.II.6.2. Flóra

C.II.6.2.1. Geobotanická rekonstrukce

Podle mapy potenciální při rozené vegetace (Neuhäuslová, 1998), která rekonstruuje vegetaci, která by se na
území našeho státu vyskytovala za podmínky eliminace veškeré lidské činnosti, jsou v zájmovém území
rekonstruovány následujíc í vegetační typy:

- černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi - Carpinetum ) v okolí Velkých Opatovic,

- strdivková bučina (Melico-Fagetum) v nivě Úsobrnského potoka a v okolí Úsobrna,

- biková bučina (Luzulo - Fagetum) mezi Úsobrnem a Konicí a

- biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae - Quercetum petraeae) v okolí Konice.

Podrobnější druhovou charakteristiku stromového, keřového a bylinného patra jednotlivých vegetačních typů
popisuje příloha č.5.

C.II.6.2.2. Aktuální vegetace

Zájmové území, vymezené stávajícím a navrhovaným vedením VVN, není z botanického hlediska příliš
zajímavé. Přesto především jarní průzkum odhalil výskyt některých významnějším druhů rostlin.Obecně lze
říci,že naprostá většina území je využívána k intenzivnímu zemědělství (pole), jen v několika menších
částech prochází vedení lesními nebo trvalými travními porosty  (intenzivně využívané louky,pastviny).Celou
trasu vedení možno z tohoto pohledu rozdělit zhruba na třetiny:
První třetina, kterou můžeme zhruba vymezit projektovanými stožáry č.154 – 176 (Velké Opatovice, Uhřice) je
čistě zemědělská krajina, ve které je většina ploch obdělána a využita k intenzivnímu zemědělství. Tento úsek
představuje téměř odpřírodněnou krajinu bez významnějších porostů dřevin. Jako výjimku můžeme považovat
zarostlou mez v úseku stožárů č.164-165 a břehové porosty Úsobrnského potoka mezi stožáry č.173-174.

Druhou vymezenou třetinu představuje lesní komplex, který projektované vedení prochází zhruba mezi stožáry
č.176-185. Jedná se o jediný souvislý a rozsáhlejší lesní masiv, který se v posuzovaném úseku nachází. V místě
plánovaného vedení VVN a jeho okolí se v naprosté většině jedná o kulturní lesní porosty, které jsou využívány
k intenzivnímu lesnímu hospodaření. Nejčastěji se jedná o porosty smrku (Picea abies), v některých částech
s vtroušenou nebo dokonce dominující borovicí lesní (Pinus sylvestris) a obvykle jen sporadicky zastoupeným
modřínem opadavým (Larix decidua). Jsou to vzrostlé, zapojené porosty zpravidla vyšších věkových skupin.

V této části se ale vyskytuje ještě jeden, zcela odlišný typ vegetace. Je to porost pod stávajícím vedením VVN.
Zde je dřevinná vegetace pravidelně odstraňována, takže na exponovaných stranách svahů převládají spíše
společenstva travin s vřesem (Caluna vulgaris), v ostatních partiích převládají spontánní nálety pionýrských
listnatých dřevin (bříza bělokorá – Betula pendula, olše lepkavá – Alnus glutinosa), které zde tvoří souvislé keřové
patro, v některých částech dokonce malé lesíky.

Třetím, posledním úsekem, je oblast od stožáru č.185 do konce, to je do Konice. Tato oblast je opět hustěji
osídlena, takže znovu, jako v prvním úseku, převládají polní kultury, v tomto úseku jsou často zastoupené i trvalé
travní porosty (kulturní, druhově chudé, intenzívně využívané louky). Tyto dva typy stanovišť ale doplňuje i
mozaika ostrůvkovitých i plošně rozsáhlejších lesních porostů (opět převládají výsadby jehličnanů). Těmto se ale
průběh vedení VVN ve většině případů vyhýbá.

V této části se také nachází z botanického hlediska významná přírodní památka Skřípovský mokřad, což
jsou mokřadní louky s tůněmi, které jsou pozůstatkem podstatně rozsáhlejších ploch s biotopy vrchovištního
typu. V území leží malá jezírka se silně ohroženým zevarem nejmenším (Sparganium minimum). Tato PP je
umístěna jižně od stávající vedení VVN, realizací nového vedení tedy nebude dotčena. Bližší charakteristika
tohoto území byla již podána v kap. C. I.2 "Zvláště chráněná území" výše v textu dokumentace.
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Velmi podobný charakter s typem vegetace blízkým PP má i luční porost na břehu Otínského potoka. Jde o
terénní depresi, která je trvale zavodněna více než okolní porosty. Jedná se o plochu, která se nachází jen
několik desítek metrů severně od stávajícího vedení VVN a která by tedy mohla být potenciálně dotčena.
Porost, tvořený ostřicemi a vytrvalými bylinami, je morfologicky dobře odlišitelný od přiléhajících kulturních
lučních porostů. Význam spočívá ve výskytu silné populace upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), a také
několika jedinců naší vstavačovité rostliny prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Oba tyto druhy patří
podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. mezi ohrožené druhy rostlin. Ostrůvkovitě se zde nacházejí také keříky
vrby rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia). Podle toho, jak se začíná stávat dominantním druhem tužebník
jilmový (Filipendula ulmaria) lze soudit, že tento porost nebyl v několika sezónách kosen a z toho důvodu se
zde začínají více uplatňovat dřeviny a konkurenčně silné druhy vytrvalých bylin.

                  
                               Prstnatec májový                                                                                        Úpolín nejvyšší

Detailní popis vegetace v trase vedení, vztažený k jednotlivým úsekům (sloupům) vedení VVN, uvádí
následujíc í tabulka:

Tabulka: Popis vegetačních charakteristik v trase elektrovodu Velké Opatovice - Konice

Úsek vedení VN Charakteristika biotických složek prostředí

154 Počátek vedení nedaleko továrny na výrobu šamotových cihel ve Velkých
Opatovicích, polní kultury

155 - 156 V tomto úseku vedení protíná úzký násep v krajině, který je porostlý dřevinami.
Jedná se především o topol osiku (Populus tremula), vrbu jívu (Salix caprea), břízu
bělokorou (Betula pendula), třešeň ptačí (Cerasus avium), v podrostu převládá
rákos obecný (Phragmites comunis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a ostružiník
(Rubus sp.) Nebyly zde zaznamenány žádné zajímavější nebo zvláště chráněné
druhy rostlin. Uprostřed polních kultur ale násyp představuje jediné a hojně
využívané útočiště pro živočichy.

156 - 164 V místě průchodu vedení stávajícího VVN jsou polní kultury bez jakékoliv vtroušené
nebo doprovodné zeleně.

164 - 165 Zarostlá mez, v dnešní době prvek Územního systému ekologické stability.
V podstatě se jedná o dva ostrůvky keřů a stromů uprostřed polních kultur pod obcí
Uhřice. Pod vedením VN má porost podobu vyšších keřů, dominantní je hloh
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(Crataegus sp.), růže šípková (Rosa canina) a slivoně (Prunus sp.), v pravé části
porostu jsou dřeviny vyšší a převládá zde bříza bělokorá (Betula pendula), smrk
ztepilý (Picea abies) a vrba jíva (Salix caprea). Bylinný lem tvoří dominantní rákos a
kopřiva dvoudomá. Tento krajinný prvek nabízí nejen biotop a úkryty divoce žijícím
živočichům, ale přináší vzhledem k druhové skladbě rostlin i bohatou nabídku
potravy

165 - 173 Polní kultury. V bodě 170 se stávající vedení přibližuje lesnímu masivu (smrková
monokultura), vedení je ale v dostatečné vzdálenosti,  zvláště když je nové vedení
situováno vlevo od stávajícího (viz přiložené foto).

173 - 174 Vedení křižuje VKP – Úsobrnský potok. V místě křižování je potok asi 2-4 m široký
a jedná se o rychle tekoucí bystřinu se štěrkovým dnem. Po obou stranách ho
lemuje souvislý keřový až stromový břehový porost, který je po obou stranách asi 3
m široký. Složení porostu je následující: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby
(Salix sp.), vzrostlé jilmy (Ulmus laevis), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá
(Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a bez černý (Sambucus nigra).
Podrost je velmi slabě vyvinut a tvoří ho pouze bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria).

174 - 176 Polní kultury. Tento úsek je ukončen prudkým svahem, kterým začíná největší lesní
masiv v oblasti.

176 - 185 Největší souvislý lesní porost ve sledovaném úseku. Ve všech částech porostu,
které z obou stran přiléhají ke stávajícímu vedení VVN se jedná o kulturní,
intenzívně využívané lesní porosty. Mají povahu čistých smrkových monokultur
(Picea abies), v některých místech se zvyšuje podíl borovice (Pinus sylvestris), až
v některých částech má porost spíše povahu boru. Dalším zastoupeným druhem je
modřín (Larix decidua). Jen výjimečně se ve vzrostlém porostu nachází jiné dřeviny,
například dub (Fagus sylvatica), vždy se ale jedná o jednotlivé stromy. Podrost je
jen slabě vytvořen a jeho složení vypovídá o dlouhodobé změně původní vegetace
na jehličnaté lesy.

Jiná je situace v průklestu přímo pod stávajícím vedením VVN. Zde jsou stromovité
dřeviny pravidelně odstraňovány, takže dnes převládá souvislý porost pasekových
trav (třtina křovištní – Calamagrostis epigeios a další druhy), na exponovaných
svazích vřesu obecného (Calluna vulgaris) a hlavně spontánní nálety typicky
pionýrských dřevin osídlujících podobná stanoviště. Jedná se především o olši
lepkavou (Alnus glutinosa) a břízu bělokorou (Betula pendula). V některých částech
tohoto úseku, především v terénních depresích, má už i tento porost povahu lesíků,
převážně březových. Ze zajímavějších druhů stojí za zmínku porost plavuně
vidlačky (Lycopodium clavatum), která tvoří přízemní porost v březovém remízku
mezi průklestem vedení VVN a lesní cestou vedoucí podél stávajícího vedení
vpravo, přibližně v úseku 178-179.

185 - 188 Polní kultury nebo intenzívně využívané trvalé travní porosty (kultury travin úzké
druhové skladby s omezeným výskytem lučních druhů dvouděložných rostlin) mezi
Šubířovem a Skřípovem.

188 - 191 V tomto úseku se střídají ostrůvkovité enklávy lesních porostů a intenzívně
využívané trvalé travní porosty (viz přiložené foto). Tyto nemají povahu bohatších
lučních společenstev, převládají jen 1-2 druhy travin (např. bojínek luční – Phleum
pratense), z dvouděložných vytrvalých bylin jsou přítomny většinou jen některé
nitrofilní plevele (např. šťovík Rumex obtusifolius)

191 - 192 Vedení VVN protíná druhý vodní tok v posuzovaném úseku – Otínský potok. Nad
tímto místem se nachází výše v textu popisovaný porost s upolínem nejvyšším.
V době průzkumu byl tok vyschlý, předpokládáme, že je to důsledek letošního
extrémně suchého roku. Na dně v místě křížení s vedením VVN roste skřípina lesní
(Scirpus sylvaticus). Tok je provázen pěkným břehovým porostem mokřadních olšin
(Alnus glutinosa).

192 - 199 Situace je totožná jako u úseku 188 – 191. Průklesty lesem, kudy prochází vedení
VVN, rychle obsadily spontánní nálety břízy bělokoré (Betula pendula) a osiky
(Populus tremula). Lesní porosty mají opět povahu čistě jehličnatých kultur se
zastoupením smrku (Picea abies), borovice (Pinus sylvestris) a modřínu (Laryx
decidua).



VEDENÍ 2x110 kV VELKÉ OPATOVICE-KONICE
DOKUMENTACE DLE  ZÁKONA č.100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokument: C79-02/Z01
Vydání: 01

Strana 34 z 66

FileName: Velké Opatovice-Konice.doc
Sav eDate: 15.8.2003

199 - 208 V tomto úseku, kdy se vedení již blíží ke Konici, se již v trase vedení vyskytují
pouze intenzívně obhospodařované polní kultury. Lesním porostům se v tomto
úseku již vedení vyhýbá

208 - 220 V koncové části vstupuje vedení již do bezprostřední blízkosti obce Konice, křižuje
místní komunikace, v bodech 213 a 215 se stáčí, vstupuje do zastavěného území
obce a nově navržené vedení VVN končí v závodu JME.  I zde se střídají pole a
menší zalesněné plochy, charakter vegetace ale zůstává nezměněn.

      
                      Polní kultury  v místě v edení mezi stožáry č.165-173,                                 Střídání lesních a trav ních porostů mezi sloupy  č. 188-191
                                            v pozadí lesní masív

C.II.6.3. Fauna

Faunistický průzkum byl proveden na modelových skupinách, které nejlépe odrážejí stav jednotlivých složek
ŽP v dotčeném území. Průzkum byl zaměřen na vodní bezobratlé živočichy vodních toků a ryby
(hydrobiologický a ichtyologický průzkum), obojživelníky (Amphibia), plazy (Reptilia), ptáky (Aves) a na
základě požadavku ČIŽP OI Olomouc také na motýly (Lepidoptera).

Výsledky faunistického průzkumu jsou velmi podrobně popsány v příloze č.5 (23 stran textu), na tomto místě
se proto omezíme opět jen na nejdůležitější poznatky o výskytu uvedených skupin živočichů.

Hydrobiologický průzkum byl proveden ve všech vodních tocích zájmového území, tj. v Uhřickém,
Úsobrnském, Duranském a Otínském potoce, říčce Romži a v bezejmenném náhonu v blízkosti dvou
rybníků pod obcí Konice.

Každý z uvedených toků je postižen vodohospodářskými úpravami koryta či znečištěním vody. Z hlediska
provedených úprav, jež snižují biologickou a ekologickou hodnotu toku, je nejvíce postiženým tokem Otínský
potok, který má vydlážděné i dno koryta. Relativně starou úpravou jsou postižena také koryta Uhřického
potoka a Romže. Nejméně postižená jsou koryta Úsobrnského potoka a zejména potoka Duranského, který
je zcela bez úprav.

Z hlediska kvality vody je nejhůře postiženým tokem Romže (III.třída jakosti dle ČSN 75 7221), o moc lépe
na tom není ani Uhřický potok. Hlavními zdroji znečištění jsou splaškové komunální vody z obcí a
zemědělská velkovýroba.Úsobrnský potok je znečištěn jen velmi mírně, zcela bez známek znečištění je voda
v Duranském a Otínském potoce.

Za nejhodnotnější vodní biotop ze všech sledovaných lokalit je možno označit Úsobrnský a Duranský potok.
V těchto tocích také bylo zaznamenáno druhově nejpestřejš í společenstvo vodních bezobratlých dna s
taxony o vysoké indikační hodnotě. V Úsobrnském potoce byla navíc zjištěna bohatá populace střevle
potoční (Phoxinus phoxinus), která je zvláště chráněným druhem ryby (ohrožený druh dle vyhlášky
č.395/1992 Sb.) s vysokými nároky na své životní prostředí. V ostatních tocích se ryby buďto nevyskytují
vůbec kvůli malé vodnatosti toku (Duranský a Otínský potok, bezejmenný náhon),nebo je ichtyocenóza
vlivem znečištění a úpravy koryt značně ochuzena (mřenka mramorovaná, pstruh obecný potoční).
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Střevle potoční

Lepidopterický průzkum - k ekologicky nejvýznamnějším skupinám živočichů, které relativně rychle a
citelně reagují na sebemenší změny v ekosystémech, patří motýli (Lepidoptera). Ve zkoumaném území se
však významnější lokality z pohledu výskytu motýlů nenacházejí. Podstatná část trasy vedení VVN prochází
agrocenózami, které nemají pro zachování genofondu Lepidopter oblasti větší význam. Z motýlů zde
zastihneme jednotlivě prolétajíc í jedince nenáročných, většinou ubikvistických, či značně rozšířených druhů,
jako Pieris napi, Anthocharis cardamines, Gonepteryx rhamni, Inachis io, Aglais urticae ap. Zaznamenány
byly také druhy migrujíc í - Vanessa atalanta a Vanessa cardui.Jediný druh, který podléhá legislativní
ochraně, je otakárek feniklový (Papilio machao). Je to však druh značně rozšířený, který byl ve zkoumaném
území zaznamenán pouze při přeletu. Biologicky hodnotnějš í částí je pouze průsek v lesním komplexu mezi
Úsobrnem a Šubířovem, kde bylo zaznamenáno několik druhů Lepidopter, vázaných na luční biotopy
(Lycaena phlaeas, Pyrgus malvae) a biotopy křovinatého charakteru  (Calloprys rubi). Z uvedeného je
patrné, že plánovaná výstavba vedení 2 x 110 kV nemůže znamenat výrazný zásah do diverzity Lepidopter
a není tak předpoklad ochuzení genofonu motýlů ve zkoumaném území. Zájmové území lze zařadit k
lepidopterologicky chudým oblastem, na kterém nebyl zaznamenán výskyt ochranářsky hodnotných druhů.

Otakárek fenyklový

Batrachologický a herpetologický průzkum - lokalit pro výskyt obojživelníků nebo plazů není v
posuzovaném území mnoho. Při samotném průzkumu byla nalezena vývojová stádia skokana hnědého
(Rana temporaria) v Úsobrnském potoce. Dále byli zjištěni dva jedinci ještěrky obecné (Lacerta agilis) v
lesním porostu na vrchu Lavičná. Ještěrka obecná je druhem zvláště chráněným, náležíc ím do kategorie
silně ohrožený.
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Ještěrka obecná

Ornitologický průzkum - ve studovaném území byl po dobu terénního průzkumu zaznamenán výskyt
celkem 54 druhů ptáků, z toho pro 29 druhů bylo prokázáno hnízdění (opakovaný výskyt zpívajícího samce
vyznačujícího hnízdní okrsek). Z výčtu hnízdíc ích ptáků je podle přílohy vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb.
5 druhů zvláště chráněných:

žluva hajní (Oriolus oriolus) silně ohrožený,

krutihlav obecný (Jynx torquila) silně ohrožený,

ťuhýk obecný (Lanius colurio) ohrožený,

slavík obecný (Lusciana megarhynchos) ohrožený,

koroptev polní (Perdix perdix) ohrožený.

Bez dokladu o hnízdění byl zjištěn výskyt těcho chráněných ptáků:

krahujec obecný (Accipiter nisus) silně ohrožený,

křepelka polní (Coturnix coturnix) silně ohrožený,

krkavec velký (Corvus corax) ohrožený,

lejsek šedý (Muscicapa striata) ohrožený.

Výskyt ptáků v jednotlivých významnějších biotopech zájmového území je v příloze č.5 druhově popsán pro
7 dokumentovaných lokalit. Nejhojnějš ími hnízdícími druhy jsou druhy typické pro otevřenou zemědělskou a
lesní krajinu pahorkatin (strnad obecný, pěnkava obecná, budníček menší). Z hlediska posuzování vlivu
zamýšlené stavby ma ptactvo je významné potvrzení skutečnosti, že lokalita je loveckým revírem káně lesní
a puštíka obecného. Z dalších velkých ptáků se zde poměrně běžně vyskytuje krkavec velký. V období tahu
se zde s největší pravděpodobností vyskytují i další veliké druhy ptáků. Nutno také zmínit, že během
terénního průzkumu, ani při jiných návštěvách lokality, nebyly zjištěny žádné případy hnízdění ptáků přímo
na sloupech stávajíc ího vedení VVN. Na sloupech v okolí Konice je umístěno několik umělých hnízdních
budek pro poštolku obecnou z plastu, v době průzkumu však budky hnízdícími ptáky obsazeny nebyly.
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    Krahujec obecný         Koroptev polní

Závěrem kapitoly o flóře a fauně zájmového území uvádíme tabulku zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů,zjištěných při biologickém průzkumu přímo v koridoru posuzovaného vedení:

kategorie ochrany druh

silně ohrožený ještěrka obecná (Lacerta agilis)

silně ohrožený krahujec obecný (Accipiter nisus)

silně ohrožený krutihlav obecný (Jynx torquilla)

silně ohrožený křepelka polní (Coturnix coturnix)

silně ohrožený žluva hajní (Oriolus oriolus)

ohrožený prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

ohrožený upolín nejvyšší (Trollius altissimus)

ohrožený otakárek fenyklový (Papilio machaon)

ohrožený střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

ohrožený koroptev polní (Perdix perdix)

ohrožený krkavec velký (Corvus corax)

ohrožený lejsek šedý (Muscicapa striata)

ohrožený slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

ohrožený ťuhýk obecný (Lanius colurio)

C.II.7. Krajinný ráz
Také hodnocení krajinného rázu bylo včetně jeho metodologie, přírodních, kulturních a historických
charakteristik a hodnot součástí biologického hodnocení zájmového území a jako takové je součást í přílohy
č.5.
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Pro zhodnocení stávajícího krajinného rázu byly v trase posuzované liniové stavby vymezeny celkem 4
krajinné celky, jejichž názvy odpovídají názvům okrsků geomorfologického členění podle J.Demka (1987).
Ve směru od Velkých Opatovic ke Konici jde o krajinné celky:

- Malonínská vrchovina,

- Jevíčská sníženina,

- Štěpánovská planina a

- Přemyslovická pahorkatina.

Prostorové rozmístění jmenovaných krajinných celků zobrazuje mapa v příloze č.5.

Malonínská vrchovina

KC Malonínská vrchovina zasahuje do zájmového území jen okrajově,v šířce asi 0,4 km.Její východní
hranice vede v t rase tzv. "německé dálnice Vídeň - Vratislav" (mezi sloupy č. 155 a 156).

Pro tento krajinný celek je charakteristické mozaikovité střídání "umělých" ploch - sídel, polopři rozených
ploch (lesní komplexy a sady) a ploch zemědělských pozemků (pole a louky). Tyto plošně středně rozsáhlé
složky krajiny místy doplňují "vt roušené" skupinky stromů a menších remízků.

Reliéf KC, představovaný vrchovinou, se výrazně snižuje k JV. Přírodní dominantou je Opatovické hradisko
(514 m n.m.), které je situováno asi 1 km jižně od Velkých Opatovic. Jižně a západně od Velkých Opatovic,
tedy již opět mimo zájmovou oblast, se nachází rozsáhlý komplex lesních porostů s převahou smrku a
borovice.

Charakteristickým liniovým prvkem mezi KC Malonínská vrchovina a Jevíčská sníženina,je tzv."německá
dálnice Vídeň-Vratislav", která prochází ve směru S - J východně od Velkých Opatovic.. Tato "dálnice", jejíž
stavba začala během druhé světové války, je převážně vedena v zářezu. V současné době je porostlá
pestrým společenstvem náletových dřevin alochtonního původu a tvoří ekologicky a esteticky důležitou
enklávu v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích.

Výraznou negativní hodnotou-dominantou nepřírodního charakteru tohoto krajinného celku je elektrická
rozvodna na jv.okraji Velkých Opatovic, z níž jsou paprsčitě vedeny přenosové soustavy elektrické energie.
Řady stožárů elektrovodu, kdy se jednotlivé řady od sebe výrazně liší použitými druhy stožárů (různá výška,
materiál),křižují tento krajinný celek.

S výjimkou opatovické rozvodny, jejíž význam a projev je významně negativní, jsou ostatní charakteristiky
tohoto KC buď neutrální nebo působí v krajinné scéně pozitivně.

Jevíčská sníženina

Tento krajinný celek zaujímá v proponované trase elektrovodu území mezi "německou" dálnicí a silnicí v
severním okolí obce Uhřice (mezi sloupy č.156 - 166), široké asi 2,5 km.

Jde opět o protáhlou sníženinu ve směru S - J, s převahou intenzivně obhospodařovaných ploch (pole) a s
téměř nulovým zastoupením přírodních složek. Scéna KC je charakterizována jako zahloubená, umožňující
průhled do sousedních krajinných celků. Vzdálený východní horizont je tvořen klidnými předěly průhledů v
několika vrstvách, převažující barvou jsou odst íny zelené (lesní komplexy v okolí Uhřic a Úsobrna).
Rozptýlená zeleň se soustřeďuje do okolí sídel, jen ojediněle lemují dřeviny komunikace a vodní toky.

Jakousi osu či páteř tohoto KC představuje Uhřický potok, protínaný řadou komunikací a polních cest. Je do
něj svedeno několik melioračních svodnic a drobných bezejmenných vodotečí.

Sídelní útvary venkovského charakteru jsou od trasy vedení VVN vzdáleny, v místech křížení polních cest a
v místech památných událostí jsou situovány kříže - tzv."Boží muka".

Jednotlivé charakteristiky krajinného celku Jevíčská sníženina jsou hodnoceny spíše jako pozitivní, zásadně
negativně působí v krajině převaha zemědělsky využívaných ploch o velké výměře a liniové prvky s
ojedinělou přítomností vzrostlých dřevin.

Štěpánovská planina

Štěpánovská planina zaujímá převážnou část zájmového území trasy elektrovodu od Uhřic až po Konici
(sloupy č.166 - 208), délka vedení v ní přesahuje 11 km.
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Pro tento KC je charakteristická přítomnost rozsáhlých lesních komplexů, které pokrývají většinu jejich
vrcholů. V nižších partiích jsou lesní komplexy "poloostrovovitě" narušovány intenzivně zemědělsky
využívanými plochami. Hojné vodní toky (zde Úsobrnský potok,Otínský potok) jsou doprovázeny břehovými
porosty a mají jen částečně regulovaný tok (zejména při průchodu int ravilánem sídel).

V celkovém obrazu krajiny převažují přírodní a přírodě blízké krajinné složky. Scenérie umožňuje částečně
otevřené průhledy do dalších krajinných prostorů krajinného celku. Významnými přírodními hodnotami tohoto
KC jsou PP Duraně východně od obce Úsobrno a PR Skřípovský mokřad na sv.okraji obce Skřípov.
Ekologicky významným prvkem je přítomnost nadregionálního biokoridoru, který prochází napříč
popisovaným krajinným celkem. Mezi kulturně historické hodnoty krajinného rázu možno zařadit
archeologické nálezy v k.ú.Uhřice.

Přemyslovická pahorkatina

K tomuto KC patří zbytek posuzovaného území mezi sloupy č.208 - 220 v délce necelé 3 km.

Pro tento krajinný celek je typická mozaikovitá struktura, která je tvo řena sídelními útvary a intenzivně
využívanými zemědělskými pozemky. Strohé zemědělské plochy jsou rozrušeny četnými a plošně málo
rozsáhlými lesními komplexy, remízky, mezemi se vzrostlými stromy a skupinami stromů. Prostorová
scenérie je částečně otevřená, umožňuje dálkové průhledy, a to zejména při pohledu východním směrem.
Celkově převažují kulturní plochy, podíl přírodních a přírodě blízkých ploch není hojný.

Významným vodním tokem je říčka Romže, která protéká ve směru SZ - JV a kopíruje vytýčenou hranici
mezi KC Přemyslovická pahorkatina a Štěpánovská planina. Liniové složky s hojnými doprovodnými
přírodními prvky se střetávají v obci Konice, která je historicko - kulturním centrem tohoto KC. Nevyskytuje
se v ní ale žádný objekt, který by vytvářel pohledovou dominantu krajinného celku. Výjimkou může být
čtyřkřídlý barokní zámek, tuto památku však pohledově cloní zámecký park.

Mezi významné přírodní hodnoty tohoto KC můžeme zařadit výskyt několika památných stromů v k.ú. Konice
(2 buky na jv.okraji obce - stáří cca 18 let a 5 lip srdčitých na hrázi Kamenného rybníka stáří 150 - 300 let).

Shrnutí

Trasa vedení 2 x 110 kV začíná u Velkých Opatovic a zpočátku vede krajinnými celky Malonínská vrchovina
a Jevíčská sníženina.V obou těchto KC vede trasa výhradně intenzivně obhospodařovanými pozemky (orná
půda). Do kontaktu s přírodě blízkými složkami se dostává pouze jedenkrát, a to při křížení Uhřického
potoka. Za komunikací III/374 trasa vstupuje do Štěpánovské planiny. I zde prochází vedení nejdříve přes
pole a luka, od nově navrženého sloupu č.177 pak pokračuje v lesním komplexu Lavičná a od sloupu č. 184
vede střídavě intenzivně obhospodařovanými pozemky (místní tratě Mazalova skalka, Pod bořím, Nad
skalkami, Pod skalkami) a lesními porosty (Skřípovské boří, Zvoník, Bukovina). Do přímého kontaktu s
přírodě blízkými složkami přichází trasa vedení v lesním porostu Lavičná, kde prochází nefunkčním LBK a
nefunkčním NBK a dále u lokality Skřípovský mokřad opět křižuje trasu dvou funkčních LBK. V tomto úseku
se elektrovod dostává do blízkosti přírodní památky Skřípovský mokřad. Z hlediska krajinného rázu patří
tento úsek trasy k nejhodnotnějším. Od stožáru č.208 až do konce prochází zvolená trasa krajinnýn celkem
Přemyslovická pahorkatina. Zpočátku prochází téměř při hranici intravilánu obce Konice přes intenzivně
obhospodařované pozemky (převážně orná půda) a lesní pozemky (Bor). Také v koncovém úseku vede
trasa převážně přes zemědělské pozemky. K přímému kontaktu s přírodními složkami dochází mezi sloupy
č.210 - 211, kde trasa křižuje říčku Romži a částečně funkční LBK, který je veden podél ní. Mezi další
přírodní složky zde patří trojice vodních ploch na jižním okraji Konice - Nohávka, Kamenný rybník a Jílovec,
ty jsou však bokem trasy. V úseku mezi sloupy č.218 - 219 prochází vedení přes nefunkční LBK.

C.II.8. Obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky

C.2.8.1. Obyvatelstvo
Trasa plánovaného elektrického vedení prochází k.ú. Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno (okres Blansko),
Jaroměřice (okres Svitavy), Skřípov, Konice (okres Prostějov) a je vedena mimo intravilány obcí.

V následující tabulce uvádíme počet obyvatel v obcích k 1.1.2002. V obci Konice je počet obyvatel vztažen k datu
31.12.2002.
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Velké Opatovice 4 106

Uhřice 301

Úsobrno 472

Jaroměřice
Nový Dvůr

1209
56

Skřípov 344

Konice 2223

C.2.8.2. Hmotný majetek
V trase elektrovodu nebyl zjištěn žádný hmotný majetek.

C.2.8.3. Kulturní památky

C.2.8.3.1. Architektonické a historické památky

Na základě informací pracovníků referátů regionálního rozvoje příslušných okresních úřadů (bývalých) nám bylo
sděleno, že v trase projektovaného vedení 2x110 kV Velké Opatovice - Konice a v jejím bezprostředním okolí se
nenacházejí nemovité kulturní památky, podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní
památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

V níže uvedeném textu uvádíme kulturní památky obcí, přes jejichž katastrální území je elektrovod veden, ale
které leží mimo dosah jeho vlivů.

Velké Opatovice
Ve městě se nachází několik objektů, zapsaných v seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.
Umělecko-historicky významný je barokní zámek s novobarokními úpravami. Je to rozsáhlá stavba z 50.let
18. století, zčásti přestavěná v polovině 19. století. Do významných památek jsou zařazeny rovněž
předzámčí a vrátnice u zámku, které jsou součást í zámeckého areálu. Dále pak i zámecký park, který
dotváří památkové prostředí zámku. Do chráněných památek patří i farní kostel sv. Ji ří (barokně-ranně
klasicistní stavba z roku 1790) se sochami sv. Floriána, sv. Jana Nepomuckého, Judy Tadeáše a pilířem s
pietou na schodišti kostela. Rovněž kaplička sv. Rozálie, socha sv. Vendelína u domu č.15 a socha sv. Jana
Nepomuckého u domu č. 128 patří mezi památkové objekty chráněné zákonem č. 20/1987 ve znění
pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České
republiky.

Uhřice
V obci jsou objekty historicky a kulturně cenné (památky místního významu), doplňující kulturní ráz území. Jsou to
všechny kříže, kapličky, pomníky-památníky a pamětní desky.

Úsobrno
V obci byla postavena v roce 1885 kaple, která byla zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi. Na kopci Duráň stával
patrně hrad, který byl za vpádu Tatarů rozmetán a dnes jsou na místě pouze zbytky valů.

Jaroměřice
Jaroměřice jsou obec s bohatými kulturními tradicemi a s četnými zachovanými kulturními památkami.
Nejvýznamnější z nich je poutní místo Kalvárie - barokní kostel s farou na kopci nad obcí, postavený v letech
1712-1714. Další významnou památkou je renesanční zámek, přestavěný z tvrze, který je po kalvárii druhou
dominantou obce. Farní kostel Všech svatých na návsi má gotické jádro ze 14. století. Jaroměřice národopisně
náleží do oblasti Malé Hané. Ve vesnické zástavbě se nachází řada zajímavých objektů lidové architektury.

Skřípov
Historicky významnými stavbami obce jsou především kostel, který byl zasvěcen Nanebevstoupení páně v roce
1792 a kaplička Panny Marie.

Konice
Mezi kulturní památky, jejichž ochrana by měla být zajištěna dodržováním zákona č. 20/1987 ve znění pozdějších
předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky patří
čtyřkřídlý barokní zámek s parkem a kašnou, socha sv. Floriána u zámku, farní kostel Narození P.Marie,
socha sv. Jana Nepomuckého, hřbitovní kostel Jana K řtitele, fara, kaple P. Marie u mostu a Boží muka u
domu č.p. 128.
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V krajinném celku se často nachází v místech křížení polních cest a v místech památných událostí kříže - tzv. Boží
muka. Jen ojediněle jejich přítomnost podtrhují vzrostlé dřeviny.

     
Zámek v Jaroměřicích  Kříž v blízkosti vedení 400 kV

         u osady Nový Dvůr

C.2.8.3.2. Archeologická naleziště

Z  hlediska sídelní geografie náleží zájmové území k tzv. starému sídelnímu území Boskovické brázdy, které
bylo vzhledem k příznivým geomorfologickým a klimatickým podmínkám téměř kontinuálně osídlováno již od
starší doby kamenné. Nejpočetnější koncentrace osídlení je na základě současného stavu poznání doložena
především z  k.ú. Velké Opatovice  a z  k.ú. Uhřice. Z dalších katastrálních území je ojedinělými nálezy
doloženo osídlení z různých pravěkých a především historických období, jeho koncentrace není již tak
výrazná.

Archeologické lokality (tzn. archeologické nálezy ve smyslu současné právní normy, vyjádřené zákonem č.
20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou stopami lidské existence a aktivity rozmístěnými po celém
teritoriu našeho státu tak, jak bylo toto území postupně a opakovaně osídlováno. Jsou součástí historického
utváření kulturní krajiny a tvoří široké spektrum pozůstatků zaniklých sídelních aglomerací, jednotlivých
sídlišť, pohřebišť, kulturních vrstev a movitých nálezů ukrytých pod současným terénem. Jsou součástí
památkového fondu našeho kulturního dědictví a vzhledem ke své latentní podobě se stávají nejohroženější
kategorií.

Archeologické památky posuzovaného území pro účely naší dokumentace byly zpracovány
PhDr.R.Stránskou ze Státního památkového ústavu v Brně. Výsledky její expertízy uvádíme v příloze č.7, na
kterou v podrobnostech odkazujeme.

C.II.9. Dopravní a jiná infrastruktura
C.II.9.1. Dopravní infrastruktura

Provoz elektrovodu není závislý na přítomnosti dopravně-infrastrukturních staveb. Podél trasy elektrovodu
vede velmi volně silnice II/366, dále elektrovod kříží řadu silnic nižších tříd a polních a lesních cest.

C.II.9.2. Jiná infrastruktura

Elektrovod je umisťován do koridoru stávajícího elektrovodu 400 kV Prosenice - Řeporyje.

C.II.10. Soulad s územně plánovací dokumentací
Koridor posuzované stavby vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice, umístěné na pozemcích, které byly
uvedeny v žádosti JmE o územní rozhodnutí, je stanoven Nařízením vlády č.212/1997 Sb., kterým byla
vyhlášena závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace (viz přílohu
č.3).Je proto možné konstatovat, že hodnocená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení

Z výše uvedeného popisu současného stavu životního prostředí vyplývá, že dotčené území koridoru vedení
2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice je sice územím s celkově příznivou kvalitou životního prostředí, z
hlediska jeho jednotlivých (abiotických i biotických složek) však není nič ím výjimečné a tedy hodné zvláštní
ochrany. K překračování únosného zatížení životního prostředí zde generálně nedochází, místní odchylky od
tohoto tvrzení mohou být dány zejména lokálními vlivy.

ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálněekonomických vlivů
Výsledky zjišťovacího řízení k Oznámení záměru na výstavbu vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice
ve smyslu zákona č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí, prokázaly reálnost obav o zdraví
dotčeného obyvatelstva ve spojitosti s jeho budoucím provozováním. Na základě výsledků zjišťovacího
řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č.4
citovaného zákona je třeba věnovat zdravotnické problematice potřebnou pozornost a uložil zpracovateli
dokumentace:

• stanovit vzdálenosti trasy k obytné zástavbě,

• doložit splnění požadavků § 35 zákona č.285/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

• doplnit návrh na ochranu zdraví obyvatel,

• zvážit přiblížení trasy k obytné zástavbě osady Nový Dvůr v k.ú.Jaroměřice.

Vzhledem k závažnosti problematiky vlivů stavby na obyvatelstvo jsme v dané věci požádali o spolupráci
emeritního profesora LF MU v Brně Prof.MUDr.J.Kotulána,CSc. Plné znění jeho "Příspěvku k dokumentaci
EIA stavby vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice z hlediska vlivu na obyvatelstvo" uvádíme v příloze
č.6. V příslušných kapitolách dále v textu dokumentace, týkajících se vlivů záměru na obyvatelstvo,uvádíme
jen ty nejpodstatnější údaje, v podrobnostech odkazujeme na citovanou přílohu.

Z hlediska vlivů připravovaného elektrovodu Velké Opatovice - Konice na zdraví a pohodu obyvatelstva jsou
významné pouze dvě lokality, kde se plánovaná trasa vedení těsně přibližuje k obytnému území, a to:

- jižní okraj Konice (ulice Bídov) a

- jižní okraj osady Nový Dvůr (příslušejíc í k Jaroměřicím).

Následující vyjádření se tedy budou vztahovat k uvedeným lokalitám.

D.I.1.1. Zdravotní vlivy

Dotčení obyvatelstva by mohlo nastat:

 a) vlivem elektrického a magnetického pole podél vedení,

 b) hlukem při jiskření vodičů,

 c) rušením rozhlasového a televizního příjmu,

 d) úrazy elektrickým proudem při poruchách  (přetržení vodičů),
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 e) narušováním psychické pohody (v důsledku obav ze škodlivých účinků předpokládaného škodlivého
záření, snížení estetické hodnoty krajiny aj.),

 f) rušivými vlivy v průběhu výstavby.

Prvořadou pozornost nutno věnovat vlivům elektromagnetických polí, protože v této problematice existuje ve
veřejnosti řada nejasností.

Elektrické a magnetické pole

A. Elektronagnetická pole a jejich vliv na člověka

Elektromagnetickým (elm) polím je člověk vystaven nejen vlivem technických zařízení, ale i v rámci běžných
přírodních procesů. Země produkuje silné stacionární (časově neproměnné) magnetické pole, elektrická a
magnetická pole jsou v přírodě přítomna i působením slunce, blesků a elektrických bouří. Jsou vytvářena i
biologickými procesy v živých organismech, v podstatě v každé živé buňce.

V uplynulém stolet í však rozsah elm polí silně narostl v souvislosti s rozvojem spotřeby elektřiny,
technologickým pokrokem a změnami ve způsobech života.Člověk je dnes vystaven nejrůznějš ím elm polím
s různými vlastnostmi i biologickými účinky v souvislosti s činností různých přístrojů v domácnosti, TV
přijímačů a jejich obrazovek, obrazovek počítačů, mobilních telefonů a také vlivem radiových a televizních
vysilačů a přenosové energetické sítě. Dalšími zdroji jsou tramvaje, vlaky, metro, bezpečnostní systémy v
obchodech a na letištích, radar a mnohé jiné.

Elm pole jsou vyvolávána elektromagnetickým zářením o různé vlnové délce, kmitočtu a s různým kvantem
předávané energie. Čím vyšší je kmitočet, tím kratší je vlnová délka a tím vyšší je i kvantum energie v
daném poli. S růstem kmitočtu rostou i biologické vlivy elm pole.

Záření střídavých elm polí se běžně děl í na nízkofrekvenční (do 30 kHz) a vysokofrekvenční (nad 30 kHz).

Šíření nízkofrekvenčního pole je svázáno s vedením elektrického proudu, vysokofrekvenční pole jsou do
prostoru vyzařována pomocí antén a speciálních zářičů.

Poznatky o nepříznivých biologických účincích elm záření se týkají hlavně vysokofrekvenčních (vf) polí,
efekty polí nízkofrekvenčních jsou nepoměrně slabší. Např.vf pole produkovaná mobilními telefony mají
vlnovou délku 30 cm, ale nízkofrekvenční pole (kolem vedení elektrického proudu, včetně vysokého napětí)
mají vlnovou délku 6 000 km. Energie elm záření je tedy u nich milionkrát nižší než u mobilních telefonů.
Většina poznatků o nepříznivých vlivech elm polí se proto netýká zařízení k vedení elektrického proudu, ale
záření vysokofrekvenčního.

Elm pole kolem vedení vysokého napětí však patří mezi pole s velmi nízkou frekvencí, jejich kmitočet
činí 50 Hz, kvantum šířené energie je nepatrné. Nejde již v pravém slova smyslu o pole elektromagnetické,
jsou uvažována dvě vzájemně navazující pole, elektrické a magnetické.

Elektrická pole vznikají rozdíly v napět í, magnetická pole pak průtokem elektrického proudu. Čím vyšší je
intenzita proudu, tím silnější je magnetické pole. Jestliže tedy vodičem protéká elektrický proud, mění se
magnetické pole podle jeho spotřeby, zatímco elektrické pole zůstává konstantní. Síla elektrického pole
roste s napět ím, síla magnetického pole s průtokem elektrického proudu.

Vliv elektrických polí lze snížit stíněním, zejména kovovými materiály. Elektrické pole je deformováno
jakýmkoli vodivým předmětem, od vegetace až po zástavbu a neproniká lidským tělem. Jsou-li kabely pod
zemí, elektrické pole se nad zemí neprojevuje. Magnetická pole naopak nejsou stromy, stěnami nebo
budovami stíněna. Při vedení kabelu pod zemí se proto jeho magnetické pole neovlivní. Se stoupající
vzdáleností od zdroje vliv elektrického i magnetického pole výrazně klesá

Vedení vysokého napětí

Mezi vodičem pod napětím a zemí se vytváří elektrické pole. Jestliže vodičem protéká proud, vzniká v jeho
okolí i pole magnetické. Obojí tato pole dosahují maximální velikosti v místech největšího průhybu vodičů, tj.
uprostřed mezi stožáry.

Směrem ke stožárům jejich intenzita značně klesá a u stožárů dosahuje minima. Rychle také klesá v bočním
směru (kolmo k ose vedení), ve vzdálenosti 40 - 50 m od osy na pouhých 10 - 20 % maximální hodnoty.
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Velikost elm pole pod vedením VVN závis í na:

- hladině napět í a intenzitě proudu,

- stožáru a uspořádání fáz í v jeho hlavě,

- výšce vodičů nad zemí,

- vzdálenosti od osy vedení.

Kvantitativní podklady o elektrickém a magnetickém poli pod různými vedeními VVN, a to jak z literárních
podkladů, tak z přímých měření, uvádí příloha č.6.

Při rovnoběžném průběhu vedení 2 x 110 kV vedle vedení 400 kV v úseku mezi Velkými Opatovicemi a
Konicí bude vedení 2 x 110 kV upevněno v menší výšce. Vlivem zemního lana, které je na každém stožáru
uzemněno, se výrazně sníží hodnota intezity elektrického pole za ním.Podle výpočtů v příloze č.6 pro
souběh vedení (1 x 400 kV a 2 x 110 kV při vzdálenosti mezi osami 40 m), vychází za nižším vedením ve
vzdálenosti 10 m elektrické pole v hodnotě cca 0,3 kV/m a ve vzdálenosti 20 m cca 0,1 kV/m.

Podle M.Kubína (2003) ze srovnání hodnot elm pole vedení VVN s hodnotami charakteristických veličin polí
přírodních vyplývá, že jsou řádově stejné pro magnetickou indukci a o řád vyšší pro intenzitu elektrického
pole. Účinky obou polí jsou tedy srovnatelné, protože je jedno, jestli je člověk ve střídavém poli s extrémně
malou síťovou frekvencí 50 Hz v klidu nebo se ve stacionárním p řírodním poli pohybuje.

Vlivy na organismus

V posledních letech mimořádně stoupl zájem o možné zdravotní vlivy elm záření. Většina výzkumů byla a je
přitom zaměřena na záření vysokofrekvenční, které může při vyšších intenzitách lidský organismus ovlivnit.
V posuzovaném případě vlivu elektrického vedení o vysokém napět í jde však o pole extrémně
nízkofrekvenční a z energetického hlediska velmi slabá. V dalším se proto budeme věnovat pouze účinkům
tohoto typu polí.

Nízkofrekvenční elektrická pole nepronikají hluboko do těla, ale vytvářejí na jeho povrchu elektrický
náboj.Ten neovlivňuje zdraví, ale u rozsáhlých polí střídavého proudu může obtěžovat tím, že citliví lidé
mohou vnímat naježení chloupků na kůži.

Nízkofrekvenční magnetická pole naopak pronikají do těla, kde se jejich vlivem vytvářejí cirkulujíc í proudy.
Pokusy na lidských jedincích ukázaly, že při velmi silných expozicích nad 3 mT, s nimiž se můžeme setkat
jen v profesionálním prostředí (např. při indukčním ohřevu nebo sváření elektrickým obloukem), může dojít k
některým biologickým procesům, např. v sítnici (dojem vidění slabých světélkujících bodů), nad 20 mT může
už docházet při náročné zrakové práci k omylům, při 60 mT nastupují bolesti hlavy a další obt íže. Jde ovšem
o úrovně řádově 1 000 x vyšší, než se mohou vyskytovat v okolí vedení vysokého napětí.

Poškození lidského organismu při přímém působení elektrických polí do 20 kV/m se považuje za vyloučené.
Podobně nelze očekávat ani nepříznivé ovlivnění lidského organismu magnetickými poli 50 Hz a do hustoty
magnetického toku 5 mT.

Bylo již uvedeno, že elektrické pole, v němž se pohybují lidé pod vedením vysokého napětí, je velmi slabé.
Expozice pod vedením 110 kV vesměs nepřekračují 2 kV/m a 10 µT, pod vedením 220 kV pak 4 kV/m a 15
µT. Pro srovnání je přitom třeba uvést, že přirozená indukce geomagnetického pole Země činí 40 - 50 µT a
že pole vznikajíc í v bytech při provozu domácích spot řebičů jsou rovněž silnější.

Přes uvedené skutečnosti, podle nichž se vlivy vedení vysokého napět í jeví jako bezvýznamné, vyskytují se
ve vědecké literatuře i diskuse o možných nepříznivých zdravotních účinc ích. Přetrvávají obavy z možného
vztahu mezi rakovinou a expozicí těmto elm polím. Výsledky výzkumů jsou kontroverzní a velmi nejisté, a to
zejména proto, že uvedené pozitivní poznatky jsou založeny pouze na epidemiologických studiích, které
většinou nemohou prokázat kauzální souvislost. Lze však mít za prokázané, že je krajně nepravděpodobné,
že by elm pole kolem vedení vysokého napětí mohla při indukci pod 1 µT mít nepříznivý zdravotní vliv.
Biologické efekty vyvolávají teprve intenzity 100 až 10 000 x vyšší, a to včetně účinků příznivých, jako
např.na hojení kostí a tkáňových poranění. Na závěr citujeme doslovně souhrnné stanovisko, uvedené v
publikaci Světové zdravotnické organizace WHO (2003): "Jako součást projektu Světové zdravotnické
organizace věnovaného elm polím byla provedena i analýza výsledků publikovaných vědeckých prací.
Analýza dospěla k závěru, že i když naše znalosti biologických účinků elm polí jsou neúplné a je nutné, aby
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této otázce věnoval výzkum pozornost i v budoucnosti, lze na základě současných poznatků tvrdit, že
neexistují důkazy o zdravotních důsledcích elm polí nízkých hodnot".

B. Dotčená obytná území

Posuzované vedení vysokého napětí je prakticky v celé své délce navrhováno v souběhu se stávajícím
elektrovodem 400 kV Prosenice - Řeporyje. Tento souběh povede na straně vedení 2 x 110 kV ke stínění a
tím i k omezení elm pole. Vedení prochází téměř výlučně volnou krajinou. K obytnému území se přibližuje
pouze na dvou místech.

Prvním místem je jižní okraj osady Nový Dvůr při sloupu č.174.

Stávající vedení 400 kV je zde vzdáleno cca 100 m od okraje zahrádky okrajového domku čp.15. Nově
projektované vedení se má k tomuto pozemku přiblížit na cca 30 m. Tato vzdálenost by celkem spolehlivě
dostačovala k dodržení limitu WHO pro elektrické pole. Protože je však zde možné přiblížení ke stávajícímu
vedení (na vzdálenost 35 m) a t ím oddálení od obytného území, je třeba požadovat, aby bylo toto oddálení z
důvodů předběžné opatrnosti a z důvodů psychologických skutečně realizováno. Obyvatelé tohoto domku při
osobním rozhovoru projevovali úzkostné obavy z nepříznivých účinků na zdraví, a to i ve vztahu k
současnému vzdálenějšímu vedení 400 kV.

       
                              Jižní okraj osady Nový Dvůr                                                                      Jižní okraj Konice
                            (foceno z místa vedení 400 kV)                                                         (v popředí skupina 5 vzrostlých lip)

Druhým místem je jižní okraj Konice, kde vedení kříží výpadovou silnici (ulici Bídov) mezi sloupy č.208 a
209. Stávajíc í vedení je tam od okrajového domu čp.173 vzdáleno cca 90 m a nové vedení se k tomuto
vedení podle předaného nákresu přibližuje na vzdálenost cca 10 m. I když elektrické pole i při této
vzdálenosti ani venku před domkem pravděpodobně nepřesáhne stanovený limit WHO,nepovažujeme
uvedené přiblížení z hlediska předběžné opatrnosti a vzhledem k nejasnostem s možnými karcinogenními
vlivy za přijatelné zejména proto, že minimalizací odstupu od stávajíc ího vedení 400 kV na požadovaných 35
m lze nové vedení od uvedeného domku významně oddálit.

D.I.1.2. Narušování psychické pohody

Ve veřejnosti je dnes známo, že vedení VVN vyzařuje do okolí nezanedbatelné množství
elektromagnetického záření. V povědomí jsou různé věcné i zkreslené představy o zdravotních účincích elm
záření, šířené tiskem i dalšími komunikačními médii.

Lidé bydlící v blízkosti podobného vedení se proto cítí často zneklidněni, nepříznivě ovlivněni nebo dokonce
ohroženi. Týká se to, jak již bylo uvedeno, např. i obyvatel domu č.15 v Novém Dvoře, kteří se cítí
ohrožováni již stávajícím vedením 400 kV a považují je za příčinu některých svých zdravotních obt íží. Úvahu
o stavbě dalšího a blíže k domu probíhajíc ího vedení proto rozhodně odmítají.

Je proto žádoucí v rámci možností vzdalovat obdobná vedení co nejdále od obytných území. Význam by měl
i kontakt s představiteli dotčených obcí a jejich prostřednictvím i s obyvateli blízkých domů. V případě
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nespokojenosti a stížností obyvatel by byla na místě i kontrola reálného stavu elm pole přeměřením resp.
příslušnými výpočty provedenými pro dané konkrétní místo nezávislou organizací.

Určitý nepříznivý psychologický význam může mít i skutečnost, že vedení VVN znehodnot í krajinu po
stránce estetické. Toto znehodnocování je nesporné, za současného stavu technického rozvoje je však
nelze většinou řešit. Je jednou z četných daní, které platíme technickému a ekonomickému pokroku. Lidé
jsou na tyto otázky různě citliví, pro některé představuje takové vedení významný a psychicky rušivý prvek.
Míra posouzení jeho závažnosti na straně jedné a přínosu projektovaného vedení pro zásobované
obyvatelstva na straně druhé je věcí státní resp.regionální a místní správy.

D.I.1.3. Další vlivy

Hluk při jiskření vodičů

Za rušivý vliv je někdy považován hluk, vznikající na vodičích jiskřením za nepříznivého počasí s mlhami,
jinovatkou ap. Při dodržení požadované vzdálenosti vedení od obytných domů by však nemělo hrát
významnější roli, je slyšitelné venku v blízkosti vedení, do budov však v rušivé intenzitě neproniká. Potvrdili
to v rozhovoru i obyvatelé přivrácených domků na jižním okraji Nového Dvora, kteří tomuto faktoru
nepřisuzují negativní význam.

Rušení rozhlasového a televizního příjmu

Toto rušení patří k dalším potenciálním nepříznivým účinků vedení VVN. Vybudování souběžného vedení by
však kvalitu dosavadního rádiového a televizního přenosu nemělo z hlediska úrovně rušení ovlivnit. Podle
provedených výpočtů je výše povrchových gradientů na vodičích tohoto přenosu nižší než u stávajícího
vedení 400 kV. Lze proto předpokládat, že četnost výbojů za nepříznivého počasí bude na vedení 110 kV
podstatně nižší.

Úrazy elektrickým proudem

Při havarijních stavech, jako je přetržení vodičů nebo pád sloupů v souvislosti s vichřicí, námrazou ap., by
teoreticky mohlo dojít ke zranění nebo usmrcení osob pohybujících se v blízkosti. Toto riziko bude ale
bezesporu minimální a při zachování předepsaných vzdáleností je málo závislé na nevelkých rozdílech
odstupu vedení od obytného území, které zde konkrétně přicházejí v úvahu.

Rušivé vlivy v průběhu výstavby

Ve dvou uvedených místech, kde se vedení přibližuje k obytnému území, půjde o výstavbu 1 - 2 stožárů,
takže uvedená zátěž bude zřejmě dobře přijatelná. Větší rušení může představovat nákladní automobilová
doprava, i ta se ovšem vzhledem k lineární povaze stavby rozlož í do různých úseků okolních silnic a nebude
v žádné z obcí znamenat těžko přijatelnou zátěž.

D.I.1.4. Počty dotčených obyvatel

Lehkému zvýšení elektrického pole nad úroveň jeho přírodního pozadí a případnému psychickému
zneklidnění budou vystaveni obyvatelé cca tří rodinných domků v Novém Dvoře a tří rodinných domků v
Konici. Celkem se může jednat o 30 - 40 obyvatel.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Provoz elektrovodu prakticky nebude ovlivňovat stávající úroveň imisní zátěže neboť není zdrojem emisí. Jisté
nevýznamné množství emisí je produkováno pouze při automobilové dopravě kontrolního a servisního personálu
či materiálu pro údržbu a opravy. Frekvence těchto činností je však nízká.

Ze širšího pohledu je možné kladně hodnotit skutečnost, že díky vyšší kapacitě přenosové soustavy bude možné
využít elektřiny jako zdroje tepla a tím snížit množství škodlivin emitovaných lokálními topeništi.

Klimatické vlivy provozu elektrovodu budou nízké, pouze v prostoru průseků lze předpokládat usměrňování větrů
těmito průseky. S ohledem na malou šířku průseků je tento vliv minimální.

Ovlivnění elektrovodu klimatickými vlivy nepokládáme za závažné, neboť z charakteristik klimatických oblastí
vyplývá, že se jedná o oblast se suchou až mírně suchou zimou a tedy s nižším výskytem námraz. Dle údajů
projektanta jde o námrazovou oblast kategorie S, tedy střední (námraza do 15 kg/m).
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V průběhu výstavby je možno očekávat mírné navýšení imisní zátěže prostoru vlastní stavby v důsledku používání
spalovacích motorů (vznětových i zážehových) pro pohon dopravní a manipulační techniky, případně i ručního
nářadí (pily, rozbrušovačky, svářecí agregáty apod.). Z hlediska vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo však tento
vliv je možno hodnotit jako málo významný s omezenou dobou trvání.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

D.I.3.1. Vliv hluku

Provoz elektrovodu je činností výrazně klidovou, bez provozu aktivních prvků, které by způsobovaly hluk.
Akustické jevy mohou obecně vznikat v okolí stávajíc ích rozvoden (provoz transformátorů způsobující
charakteristický zvuk na frekvenci 50 Hz), to však není předmětem tohoto posouzení. Za vlhkého počasí
mohou vznikat akustické jevy (charakteristické "sršení") v okolí stožárů s izolátory. Tento jev nepředstavuje v
daném území problém, nenachází se zde žádné hlukově chráněné objekty. Za provozu stávajíc ího
provozovaného vedení 400 kV v posuzovaném koridoru přitom nebyly zaznamenány žádné akustické
problémy. Problematice "sršení" a jeho vlivu na dotčené obyvatelstvo se věnuje také kapitola o vlivech na
obyvatelstvo výše v textu dokumentace.

Hluk bude ovšem způsobovat údržba ochranného pásma elektrovodu (mýcení náletů), kterou je nutno
provádět v intervalu cca 2 roky. V období provádění prací lze očekávat provoz motorových křovinořezů a
motorových pil, s významnými akustickými vlivy na bezprostřední okolí provádění prací, nikoli však na
vzdálenějš í oblasti. S ohledem na četnost prac í nejde o významný problém. Území s akustickými vlivy lze
omezit přibližně rozsahem ochranného pásma elektrovodu, kde se nenachází žádné objekty nebo aktivity
podléhajíc í zvláštní protihlukové ochraně.

Dopravní hluk v průběhu provádění stavebních, konstrukčních a údržbových prac í je možno označit za málo
významný. Intenzita dopravy v odhadované četnosti nejvýše 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 publikovaná v Příloze Zpravodaje MŽP č. 3/1996).
Průjezd jednotlivých vozidel zejména p řilehlými obcemi, jakkoli málo četný, bude ojedinělou akustickou
událostí, která může mít v některých případech obtěžující, nikoli však ohrožujíc í charakter.

D.I.3.2. Vliv vibrací

Vliv vibrací je vyloučen.

D.I.3.3. Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů

Ionizujíc í záření provozem elektrovodu nevzniká.

Indukovaný elektrický proud, daný elektromagnetickým polem v okolí vodičů nebude v místech trvalého
pobytu osob překračovat limitní hodnotu dle NV č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením. Indukovaná proudová hustota J, indukovaná v hlavě a trupu nepřekročí 0,002 A.m-2 při frekvenci 50
Hz. Tento limit bude splněn již na hranici ochranného pásma elektrovodu a v místech pobytu osob budou
hodnoty indukované proudové hustoty ještě několikařádově nižší.

V důsledku provozu elektrovodu nevzniká vysokofrekvenční vlnění.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1. Vlivy na povrchové vody

Bylo již řečeno, že trasu posuzovaného elektrovodu křižují Uhřický, Úsobrnský, Duranský a Otínský potok,
říčka Romže a bezejmenný náhon v blízkosti dvou rybníků pod obcí Konice a že každá z těchto vodotečí je
již dnes postižena určitými vodohospodářskými úpravami koryta či znečištěním vody. Z hlediska biologické a
ekologické hodnoty je nejvíce postižen Otínský potok, který má vydlážděné i dno koryta. Staršími úpravami
jsou postižena také koryta Uhřického potoka a Romže. Nejméně postižená jsou koryta Úsobrnského potoka
a zejména potoka Duranského, který je zcela bez úprav.

V rámci výstavby a provozu plánovaného elektrovodu by neměla být voda jmenovaných povrchových toků a
rybníků za předpokladu dodržování technologické kázně bezprostředně ohrožena,a to jak z kvalitativního,
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tak ani z kvantitativního hlediska. Přesto nelze určité vlivy na povrchové vody při provádění stavebních prac í
prac í v blízkosti nebo v přímém kontaktu s vodními toky zcela vyloučit. Pokud k nim dojde, půjde o vlivy málo
významné a dočasné. Možné vlivy stavebních prac í na břehovou vegetaci a vodní živočichy jsou popány v
příslušné kapitole dále v textu předkládané dokumentace

D.I.4.2. Vlivy na podzemní vody

Vliv na charakter odvodnění, změn vydatnosti vodních zdrojů a hladiny podzemní vody

Hodnocení vlivu stavby vychází ze situování trasy elektrovodu, znalostí o zájmovém území a z terénní
rekognoskace. Uvedené údaje o hladině podzemní vody v dané oblasti jsou pouze lokální, zjištěné
především v souvislosti se stavbou menších objektů. HPV byla ověřena většinou v hloubkách od 2 do 5 m,
přičemž se jednalo o mělké zvodnění. Informace o hladině podzemní vody přímo v prostoru výstavby byly
zjištěny v souvislosti s výstavbou vedení 400kV Střední Čechy - Prosenice (III. část). Zde byla úroveň HPV
uvedena pouze v jednom případě, a to v hloubce 3 m (sloup č. 916 u Velkých Opatovic).

Jak bylo již popsáno v úvodních kapitolách, zvodnění je vázané především na horniny s puklinovou
propustností, voda se shromažďuje v puklinách, které mají ovšem poměrně malý prostor, bývají při povrchu
otevřené a v dolních částech vesměs semknuté. Pokud má zvětralinový plášť těchto hornin písčitý charakter
umožňuje poměrně snadný průsak povrchové vody do horninového prostředí. Vzhledem k malému objemu
puklin a malým infiltračním oblastem jsou zdroje podzemních vod málo vydatné a jejich vydatnost kolísá
podle průběhu ročních srážek.

Pokud tedy dojde při zakládání stožárů k přerušení či úplné likvidaci těchto drobných systémů budou vlivy na
akumulaci podzemní vody pouze lokální, odhadem lze stanovit řádově několik desítek metrů. V případě
budování základů v některém z písčitých kolektorů, vyskytujících se většinou v údolních nivách, mohou tvořit
lokální překážky proudění podzemní vody a díky výskytu jílových poloh, které v tomto případě působí jako
izolátory, může docházet k jejímu lokálnímu hromadění. Kolektory puklinového charakteru, příhodné pro
akumulaci podzemní vody v okolí Velkých Opatovic, budou stavbou zasaženy pouze okrajově nebo vůbec.

Podrobnější údaje o základových poměrech jednotlivých sloupů a tedy i možném ovlivnění hladiny podzemní
vody budou známy po provedení inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v rámci dalš í fáze
projektové přípravy.

Vliv na množství podzemní vody v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako
nevýznamný.

Vliv na jakost podzemních vod

Záměr nepředpokládá, že v rámci jeho výstavby a provozu bude realizována výpust povrchových či
odpadních vod do podzemní vody. Za běžného provozu tedy nebude kvalita podzemní vody nijak ohrožena.

D.I.5. Vlivy na půdu
D.I.5.1. Zábor půdy

Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků zastavěním  je
rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Půdy,které budou předmětem záboru, jsou v současné době
v převážné míře využívány jako orné, většinou s průměrným produkčním potenciálem. Viditelná část základů
stožáru nad terénem má plochu cca 4 m2, při počtu 67 stožárů je to celkem 268 m2 zastavěné zpevněné
plochy. Z tohoto důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný.

Před výkopem jam pro základy stožárů bude provedena skrývka ornice. Ta se odděleně uloží vedle
výkopové jámy a následně rozprostře v okolí vybudovaného základu. Přebytečná zemina z výkopu bude
odvezena na skládku. Obdobný postup je navržen pro skrývku humusem obohacených svrchních částí
půdního profilu lesních půd.

Rozsah dočasných záborů ZPF bude upřesněn v dalším stupni přípravy stavby. Na základě výsledků
hydrogeologického průzkumu bude stanoven objem skývek kulturních vrstev půdy, o jejich dalším využití
rozhodne příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Pro rekultivační účely zemědělských půd
je třeba využít zejména skrývky hnědozemí a hnědých půd s vyšším podílem prachových částic v ornici,
pokud nepřekročí maximálně přípustné obsahy rizikových prvků, stanovené vyhláškou č.13/1994.
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Zábor lesní půdy je významný zejména omezením funkcí lesa v ochranném pásmu vedení. Významnějším
vlivem je v případě tohoto záměru omezení plnění některých funkcí lesa na průsecích v ochranných
pásmech vedení a případné ovlivnění okolních lesních porostů vykácením průseků.

D.I.5.2. Stabilita a eroze půdy

Navržená trasa je vedena rovinným až mírně zvlněným územím, kde nehrozí nebezpečí většího narušení
stability půd nebo kde by se mohly projevit zvýšené účinky vodní eroze půd.

Nebezpeč í vodní nebo větrné eroze, vznikajíc í v důsledku odlesnění části lesního porostu na kopci Lavičná,
je možné minimalizovat vhodnou výsadbou p ři kraji lesa, která vytvoří nárazovou zónu pro převládajíc í směr
větrů, omezí vznik vývratů a tím i odnos svrchního půdního horizontu.

D.I.1.3. Znečištění půd

V období výstavby připadá v úvahu znečištění půd, které může být způsobeno únikem rizikových látek z
používaných mechanismů.

Při běžném využívání stavebních strojů, které jsou v dobrém technickém stavu, nedochází k závažnému
vnosu cizorodých látek do půd. V případě havárie s následným únikem rizikových látek do půd bude
provedeno odtěžení kontaminovaných zemin, jejich dekontaminace nebo uložení na skládku, kde je ukládání
takto znečištěných zemin povoleno.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

D.I.6.1. Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje

Posuzovaný záměr je umístěn v stávajíc ím koridoru vedení VVN 400 kV, záměr nepočítá s hloubením
podzemních prostor. Bagrovány budou základy pro nové sloupy, a to do hloubky cca 3 m. Mimo těchto prací
nebudou prováděny zásahy do horninového prostředí. Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem
elektrovodu narušeny.

Vliv na horninové prostředí lze označit jako nevýznamný. Na žádné přírodní zdroje nebude mít stavba
elektrovodu vliv. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

D.I.6.2. Změny hydrogeologických charakteristik

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít zejména v souvislosti se zásahem do podložních
hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Další možností, která ovlivňuje množství
podzemní vody a tím i její pohyb v prostředí, je omezení dotace srážkových vod.

Na základě údajů uvedených v dokumentaci a charakteru stavby je možno předpokládat, že prováděné
zemní práce v průběhu výstavby, ani následný provoz zařízení nebude mít za následek změnu
hydrogeologických charakteristik.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Stavba vedení Velké Opatovice - Konice má velice specifický charakter, neboť se jedná o liniovou stavbu,
která zasáhne značnou část území, ovšem pouze v úzkém pruhu. Vzhledem k malému rozsahu terénních
prací nehrozí velký zásah do stávajících biotopů, který by podstatným způsobem ohrozil populace rostlin a
živočichů, které se zde v současné době nacházejí.

Přesto však, především při samotné realizaci stavby, je nutné počítat s určitými vlivy na flóru, faunu a
dotčené ekosystémy.

Ve fázi realizace:

• Dojde k destrukci stávajícího vegetačního krytu (včetně mýcení trvalých lesních porostů) při pracích
spojených se stavbou základů stožárů VVN,  při přípravě území pro ochranné pásmo vedení VVN a v
místech zřizovaných přístupových cest.
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• Při výstavbě nebo na přístupový cestách může dojít ke znečištění půdy  únikem pohonných hmot nebo
olejů z nákladních automobilů nebo stavebních mechanismů.

• Hutnění půdy zapříčiněné pojezdem nákladních automobilů a stavebních mechanismů a s tím spojená
změna rostlinných společenstev směrem k jejich ruderalizaci.

• Při provádění stavebních prací v blízkosti nebo přímo v kontaktu s vodními toky a plochami může dojít k
poškození břehových porostů nebo i k částečné destrukci samotných břehů. K obdobnému poškození
břehových porostů může dojít i v případě vedení přístupových cest přes jednotlivé vodoteče.

• Při zákalu vody, způsobeném případnými stavebními pracemi v korytě vodních toků (např. zřizováním
provizorních přemostění) může dojít k poškození žaberního aparátu vodních živočichů a je možný i jejich
úhyn. Obdobné riziko hrozí i při úniku vody v rámci provádění betonářských prací v souvislosti s
budováním základů stožárů poblíž vodních toků.

• Při výstavbě v blízkosti vodních toků a vodních ploch je zvýšené riziko akutní otravy vod v důsledku
úniků pohonných hmot či výluhy ze stavebních materiálů. Může tak dojít k havarijní situaci spojené s
úhynem ryb a vodních živočichů.

• Při provádění prac í poblíž vodních toků a vodních ploch (rybník Jílovec) může dojít v období migrací
obojživelníků na místa rozmnožování či opouštění malých žab místo svého líhniště k mechanické
likvidaci jedinců, a to především v blízkosti Otínského a Úsobrnského potoka.

• Při výstavbě nebo při využívání přístupových cest v prostoru dnes existujících prvků ÚSES může dojít k
ovlivnění jejich funkce. Ovlivnění jejich funkce bude ve většině případů pouze dočasné.

• Nově obnažené plochy mohou být osídleny některými z nepůvodních druhů rostlin - neoindigenofyty.
Jedná se o problematické druhy rostlin, které jsou konkurenčně velmi silné, začleňují se do přirozených
rostlinných společenstev, kde po určité době dominují a vytlačují původní druhy. Jedná se např. o
bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), křídlatku (Reynoutria sp.), topinambur hlíznatý
(Helianthus tuberosus), v blízkosti vodních toků pak o netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera).

• Průchod vedení lesními komplexy (zásah do VKP) vyvolá rozšíření ochranného pásma stávajícího
vedení VVN. Toto rozšíření ochranného pásma  bude spojeno s kácením dřevin, které může mít za
následek likvidaci hnízd ptactva (včetně snůšek a mláďat v závislosti na ročním období).

Ve fázi provozu:

• Úmrt í nebo poranění dravců nebo jiných velkých druhů ptáků při usedání na sloupy VVN.

• Mezi negativní vlivy je také možno zařadit ovlivnění krajinného rázu dokončenou stavbou (podrobněji viz
dále).

Jedním z hlavních cílů zpracovávaného biologického průzkumu bylo zhodnocení vlivů připravované stavby
na ptactvo, neboť tato problematika je předmětem četných odborných diskusí, a to především z hlediska tzv.
"sloupů smrti". Dravci, sovy, čápi i volavky v zemědělské krajině často využívají vysoké sloupy s vedením VN
a VVN jako pozorovatelny k lovu kořisti i jako odpočinkové body v krajině. Ptáci dávají obvykle přednost
sloupům s rameny kolmými ke směru převládajícího větru, častěji také usedají na sloupy s rameny kolmými
na údolnici terénu. Při dosedání ptáků na konzolu mezi izolátory se může pták dotknout křídly elektrického
vodiče. Vznikne tak elektrický oblouk a při výboji pak dochází k těžkým popáleninám na křídlech a nohách
ptáků. Nebezpeč í pro ptáky se zvyšuje v mlhavém počasí, kdy vlivem zvýšené vlhkosti je ptačí peří vodivější
a účinky elektrického výboje jsou horš í. Charakteristickým znakem ptáků poraněných nebo usmrcených
elektrickým proudem na "sloupech smrti" je jakoby sežehnuté peří na křídlech a drobné podlitiny na spodní
části běháků. Umírání těžce zraněných velkých ptáků pod sloupy VVN je obvykle časově značně vleklé. V
poslední době je ochraně velkých ptáků před úrazem či zabitím na elektrických sloupech věnována zvýšená
pozornost odborníků a existují již technologické možnosti, jak těmto událostem předcházet (viz doporučené
opatření v části D.IV. dále v textu dokumentace).
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D.I.8. Vlivy na krajinu
V kapitole C.II.7."Krajinný ráz" výše v textu dokumentace byly stanoveny charakteristiky jednotlivých
krajinných celků, vytýčených v rámci našeho biologického průzkumu. V následující tabulce je stanovena
intenzita vlivu záměru na charakteristiky a hodnoty krajinného rázu jednotlivých KC. Intenzita vlivu je dána
pětičlennou stupnicí: žádná, slabá, středně silná, silná a velmi silná.

Tabulka intenzity vlivu záměru na charakteristiky a hodnoty krajinného rázu jednotlivých KC
a dotčených krajinných prostorů

Krajinný celek Malonínská vrchovina
Charakteristika/ hodnota intenzita vlivu záměru

Mozaikovitá struktura s plošně středně rozsáhlými plochami slabá

Rozsáhlé lesní komplexy s členitými okraji žádná

sídelní útvary převážně respektujíc í historický vývoj území slabá

sporadická přítomnost vodních toků bez břehových porostů a s regulovaným
korytem

žádná

Přítomnost opatovická rozvodny a křížení velkého počtu elektrovodů středně silná

průchod „německé dálnice Vídeň – Vratislav“ středně silná

zásah do přírodních hodnot slabá

zásah do vKP žádná

zásah do ZCHÚ žádná

zásah do kulturních a historických hodnot slabá

zásah do harmonického měřítka středně silná

zásah do harmonických vztahů slabá

Krajinný celek Jevíčská sníženina
Charakteristika/ hodnota intenzita vlivu záměru

převaha intenzivně využívaných ploch o velké výměře s převahou orné půdy  a
s téměř nulovým zastoupením přírodních složek.

slabá

Sídelní útvary venkovského charakteru slabá

horizont tvořen klidnými předěly průhledů v několika vrstvách středně silná

Rozptýlená zeleň lemuje hranici intravilánu slabá

Uhřický potok bez doprovodného břehového porostu, regulovaný slabá

Liniové prvky s ojedinělou přítomností vzrostlých dřevin a s technickými zásahy
člověka

středně silná

přítomnost Božích muk slabá

zásah do přírodních hodnot slabá

zásah do vKP slabá

zásah do ZCHÚ žádná

zásah do kulturních a historických hodnot slabá

zásah do harmonického měřítka středně silná

zásah do harmonických vztahů středně silná -silná
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Krajinný celek Štěpánovská planina
Charakteristika / hodnota intenzita vlivu záměru

Přítomnost významných krajinných prvků, zvláště chráněných území středně silná

rozsáhlé lesní komplexy s ostrou hranic í středně silná

Mozaikovitá struktura jednotlivých ploch středně silná

Zemědělské hony jsou rozmělňovány hojnými ostrůvky zeleně – remízky
listnatých stromů a keřů, mezemi či drobnými skupinkami stromů a keřů

středně silná

„uzavření“ sídla minimálně ze dvou stran lesními komplexy, kdy hranice mezi
těmito dvěma plochami (les – sídlo) je ostrá

slabý

zásah do přírodních hodnot středně silná

zásah do vKP středně silná

zásah do ZCHÚ žádná

zásah do kulturních a historických hodnot slabý

zásah do harmonického měřítka středně silná

zásah do harmonických vztahů středně silná

Krajinný celek Přemyslovická pahorkatina
Charakteristika/ hodnota intenzita vlivu záměru

Přítomnost významných krajinných prvků středně silná

lesní komplexy s bohatším přechodovým pásmem slabá

Intenzivně obdělávané zemědělské pozemky slabá

kompaktní sídla se zástavbou převážně respektující historický vývoj středně silná

Výskyt památných stromů na břehu vodních ploch slabá

zásah do přírodních hodnot středně silná

zásah do vKP středně silná

zásah do ZCHÚ slabá

zásah do kulturních a historických hodnot slabá

zásah do harmonického měřítka středně silná

zásah do harmonických vztahů středně silná -silná

Z předchozí tabulky vyplývá, že intenzita vlivu záměru na krajinný ráz byla hodnocena stupněm středně silná
především u "zásahu do harmonického měřítka" a "zásahu do harmonických vztahů".  V otevřené krajině je
pak intenzita zásahu záměru do harmonických vztahů hodnocena jako středně silná až silná.

Pro výstižnější zobrazení charakteristik a hodnot krajinného rázu je v příloze přiložena mapa hodnocení
krajinného rázu. Tato výsledná mapa zobrazuje zájmovou lokalitu, která je rozdělena na polygony. Tyto
polygony představují území, kde jsou zastoupeny více jak 3 přírodní, krajinářské a estetické hodnoty,
bodovými značkami jsou zaznačena místa s kulturně historickými hodnotami krajinného rázu. Při pohledu na
mapu  hodnocení krajinného rázu vidíme, že vlastní trasa elektrovodu byla z pohledu krajinného rázu
vybrána do jisté míry citlivě a víceméně  respektuje hodnoty krajinného rázu jednotlivých krajinných celků (je
vedena územím, kde jsou polygony přírodních, krajinářských a estetických hodnot plošně nejméně
rozsáhlé).
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Trasa elektrovodu je vedena s výjimkou dvou míst, kde se přibližuje k lidskému obydlí, mimo dosah občanské i
jiné zástavby. Prvním místem je jižní okraj osady Nový Dvůr při sloupu č.174. Druhým místem je jižní okraj
Konice, kde vedení kříží výpadovou silnici (mezi sloupy č.208 - 209). S ohledem na vzdálenosti lidských obydlí
od vedení elektrovodu však nelze předpokládat, že stavba proponovaného vedení by mohla mít na stávající
budovy vliv.

Z důvodu absence hmotného majetku a kulturních památek v prostoru plánované trasy vedení 2x110 kV Velké
Opatovice - Konice nepředpokládáme jejich ovlivnění. Toto konstatování však nevylučuje možnost
archeologického nálezu v průběhu terénních prací, poněvadž, jak již bylo uvedeno, z kap. C.2.6. této
dokumentace vyplývá, že území dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22
zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějš ích předpisů.

Realizac í stavby mohou být dotčeny doposud  známé archeologické lokality především v úseku stožárů
označených čísly 163 až 169.  Možnost narušení dalších  archeologických lokalit,  jednotlivých nálezů a
archeologických situací se dá předpokládat především v úseku stožárů označených čísly 154 až 170 a není
vyloučena ani v další části stavby.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
D.I.10.1. Vlivy na dopravní infrastrukturu

Dopravní provoz souvisejíc í s provozem a výstavbou elektrovodu je velmi nízký a nezpůsobuje jakkoli
významné zatížení komunikací v dotčeném území. Technické řešení elektrovodu je takové, že nedochází k
omezení provozu na komunikacích (např. z důvodu omezení podjezdné výšky).

Nevzniká proto žádný (negativní ani pozitivní) vliv na dopravní infrastrukturu.

D.I.10.2. Vlivy na jinou infrastrukturu

Výstavba elektrovodu je součástí elektrorozvodné sítě. Zlepší spolehlivost dodávek elektrické energie, vliv je
tedy pozitivní.

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

Provoz posuzovaného vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice neovlivní z hlediska abiotických složek
(ovzduší a klima, půda, voda, geofaktory, antropogenní systémy, hluková a dopravní situace) stávající stav
životního prostředí. Vlivy na tyto složky v průběhu výstavby, pokud je lze vůbec připustit (půda, ovzduší,
voda, hluk, archeologické památky ap.) budou pouze lokální, dočasné a s malým dosahem, nepřekračujíc ím
rozsah ochranného pásma.

Z botanického a zoologického hlediska není posuzované území podle výsledků biologického průzkumu příliš
zajímavé. Podle výsledků provedeného biologického průzkumu by realizací záměru nemělo dojít v případě
dodržení dále doporučených opatření k závažnějšímu ovlivnění populací a společenstev planě rostoucích
rostlin a volně se vyskytujících živočichů na zájmovém území nebo v jeho okolí. Zároveň by tato stavba
neměla citelně zasáhnout do struktury územního systému ekologické stability a významných krajinných
prvků jimiž bude procházet, ani by nemělo dojít k ovlivnění poblíž se nacházejícího zvláště chráněného
území (PP Skřípovský mokřad).

Posuzované vedení je prakticky v celé své délce navrhováno v souběhu se stávajícím elektrovodem 400 kV
Prosenice - Řeporyje a prochází téměř výlučně volnou krajinou. K obytnému území se přibližuje pouze na
dvou místech na jižním okraji osady Nový Dvůr a na jižním okraji Konice. Lehkému zvýšení elektrického pole
nad úroveň jeho přírodního pozadí a případně i psychickému zneklidnění může být vystaveno maximálně 30
- 40 obyvatel. Stavba navrhovaného vedení 2 x 110 kV je po zdravotní stránce přijatelná, z důvodů
předběžné opatrnosti i důvodů psychických je však nutno požadovat maximální možné oddálení trasy od
nejbližších obytných domů ve dvou jmenovaných lokalitách.



VEDENÍ 2x110 kV VELKÉ OPATOVICE-KONICE
DOKUMENTACE DLE  ZÁKONA č.100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dokument: C79-02/Z01
Vydání: 01

Strana 54 z 66

FileName: Velké Opatovice-Konice.doc
Sav eDate: 15.8.2003

Určitě nejvýznamnějším negativním vlivem předmětné stavby na životní prostředí je její zásah do krajinného
rázu. Určení míry takového zásahu je vždy relativní a do značné míry podmíněné i subjektem hodnotitele.
Nejoptimálnější variantou záměru by bylo umístění elektrovodu do země. Tato varianta však není v řešeném
případě s ohledem na technickou proveditelnost a extrémně velkou finanční náročnost investorem
uvažována a tedy ani předkládána k hodnocení.

Výstavbou souběžného vedení VVN v posuzované variantě dojde k dalšímu pohledovému rozčlenění
krajiny. Dva koridory vedení, probíhající víceméně rovnoběžně agrární krajinou, se při souběžném umístění
stanou opticky "hmotově" robustnějš í. V současné době je krajina mezi Velkými Opatovicemi a Konicí
protknuta již celou řadou jiných elektrovodů. Snaha o maximální přiblížení sice vede k tomu, že není nadále
vertikálně členěna další část krajinného prostoru, ale jak již bylo řečeno, dojde k optickému nárustu hmoty
sloupů. Pohledově nejvhodnějším řešením by v takovém případě bylo sloučit obě vedení na jeden sloup.
Tato varianta však není investorem uvažována a není zřejmě ani technicky reálná.

Při průchodu vedení VVN lesním komplexem u vrchu Lavičná dojde k zvětšení lesního výseku o cca 12 m.
Toto zvětšení lesního průseku z důvodu rozšíření ochranného pásma elektrovodu bude nejzásadnějš ím
vlivem stavby na krajinný ráz. Vlastní stožáry jsou ze vzdálenosti 5 km opticky téměř nerozeznatelné.
Naopak průseky na vrcholech jsou při dálkových pohledech dobře rozeznatelné, neboť dojde k přerušení
horizontální linie lesa a ke změně barevných odstínů (mladý les či tráva mají jiný barevný odst ín než okolní
vzrostlý les).

Přes všechny uvedené výhrady k zásahu do krajinného rázu nutno v souladu s výsledky biologického
průzkumu souhlasit s tím, že vlastní trasa elektrovodu byla z pohledu krajinného rázu vybrána vcelku citlivě
a že víceméně respektuje hodnoty krajinného rázu jednotlivých krajinných celk ů.

Žádný z nepříznivých vlivů stavby elektrického vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice nemá s ohledem
na jeho umístění takové parametry, aby přesahoval státní hranice.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandartních stavech

Environmentální rizika z výstavby, provozu, resp.případného odstranění elektrovodu jsou minimální. Havárii
může způsobit především pád vodiče pod napětím do lesního porostu a s ním spojený požár. K vyloučení
tohoto nebezpečí bude třeba provádět pravidelné preventivní prohlídky vedení. V zimním období bude nutné
průběžně odstraňovat případné námrazy,jejich výskyt je však s ohledem na zdejš í klimatické podmínky,o
nichž bylo hovořeno výše, málo pravděpodobný.

Při přetržení vodičů nebo pádu sloupů v souvislosti s vichřicí, námrazou ap., by teoreticky mohlo dojít k
havárii a ke zranění nebo usmrcení osob, pohybujících se v blízkosti. Toto riziko bude bezesporu minimální
a při zachování předepsaných vzdáleností je málo závislé na nevelkých rozdílech odstupu vedení od
obytných území, která zde konkrétně přicházejí v úvahu (Nový Dvůr, Konice).

Rizika havárií jsou vzhledem k navrženému použit í látek a technologií v souvislosti s výstavbou a provozem
vedení VVN nepodstatná. Nutno sice připustit např. ohrožení životního prostředí ropnými produkty v době
výstavby res. případného odstraňování elektrovodu, stěží lze ale předpokládat, že by z tohoto důvodu mohlo
dojít k havárii se závažnými následky pro okolní životní prostředí. V území s plánovanou trasou vedení
převažuje totiž horninové prostředí s puklinovou propustností, která umožňuje šíření kontaminantů jen v
malém měřítku. V zájmové trase se nevyskytují se ani významnější zdroje podzemní vody, využívané k
zásobování obyvatelstva. Při včasném sanačním zásahu (odtěžení kontaminované zeminy) proto není riziko
šíření škodlivin do větší vzdálenosti relevantní.

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí

Z analýzy současného stavu a prognózy předpokládaných vlivů na životní prostředí vyplynulo, že za
předpokladu realizace dále doporučených opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci či kompenzaci
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nepříznivých vlivů je realizace posuzovaného záměru možná. Navrhovaná ochranná opatření jsou svým
charakterem značně různorodá. Pro větší přehlednost je dále uvádíme oborově v souladu s celkovým
členěním dokumentace. Řada ochranných opatření je navrhována tak, aby jejich působnost nebyla pouze
jednoúčelová, ale aby se jejich pozitivní přínos projevil v celém ekosystému. Opatření k ochraně
obyvatelstva, uvedená na konci kapitoly,jsou souborem zásadních a již výše navrhovaných opat ření.Je totiž
nepochybné,že prakticky všechna doporučovaná opat ření k ochraně složek životního prostředí se budou
přímo či nepřímo podílet také na omezení zdravotních a psychických rizik z výstavby a provozu elektrovodu
pro dotčené obyvatele.

D.IV.1. Opatření k ochraně ovzduší

Pro ochranu ovzduší není třeba nad rámec zákonných povinností dodavatele stavby přijímat žádná zvláštní
ochranná opatření.

Pro pohon dopravní a manipulační techniky ap. budou použity motory, splňující emisní limity. K nátěrům
konstrukcí bude vhodné používat vodou ředitelné nátěrové hmoty.

D.IV.2. Opatření k ochraně vod
Důraz na ochranu povrchové a podzemní vody v zájmovém území je nutno klást nejvíce v období výstavby
elektrovodu, kdy zde bude přítomna těžká technika:

• během výstavby nesmí dojít ke znečištění vod, zejména pak ropnými a jinak pro vodu závadnými
látkami,

• opravy mechanizmů, jejich čištění a manipulace s ropnými látkami musí být prováděny pouze na
plochách k tomu určených a náležitě k tomuto účelu vybavených,

• v blízkosti vodních toků nesmí být volně skladovány závadné látky nebo lehce odplavitelný materiál,

• provádění prac í nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, přebytečná zemina musí být
skladována tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu,

• po dokončení stavebních prac í na přechodu vedení přes vodní toky musí být odklizen veškerý materiál,
který zde byl v souvislosti se stavbou uložen nebo napadal do průtočného profilu toku,

• případná ochranná opatření pro vznik havarijních situací nutno zapracovat do havarijního plánu a
opatření v něm uvedená je nutno přizpůsobit zákonným potřebám a doporučením příslušných státních
úřadů.

Provozem elektrovodu nebude povrchová ani podzemní voda v zájmovém území ohrožena.

Další opat ření k ochraně vodních toků vzešla z výsledků biologického průzkumu (viz dále).

D.IV.3. Opatření k ochraně půdy a lesa

• Při další přípravě stavby, její realizaci a v případě odnětí pozemků a omezení jejich už ívání nutno
postupovat v souladu s ustanoveními zákonů č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a
č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) v platném znění a z prováděcích vyhlášek k těmto zákonům.

• Z důvodů minimalizace škod na dotčených zemědělských a lesních pozemcích doporučujeme vhodné
načasování realizace jednotlivých etap přípravných a stavebních prac í (po sklizni zemědělských plodin,
před orbou, kácení dřevin v době vegetačního klidu, v předjaří ap.).

• Z hlediska ochrany lesa bude vhodné využít možnosti překryvu ochranných pásem a v části vedení,
procházející lesními porosty, snížit šířku nutného průseku na minimum. Cílem tohoto opatření je zmenšit
riziko následných škod v důsledku narušení stávající porostní stěny a ochranného pláště lesa.

• Po dohodě s odborným lesním hospodářem a vlastníky lesů navrhnout a provést systém opatření ke
zvýšení stability zasažených porostů. Tato opatření je důležité provést v dostatečném časovém
předstihu před začátkem výstavby, jinak dojde ke snížení účinnosti.

• Zmenšit osovou vzdálenost stávajícího vedení 400 kV a nového vedení 2 x 110 kV před vstupem do
lesního komplexu Lavičná a mezi sloupy č.176 - 177. Také v úsecích mezi sloupy č. 188 - 189, č.191 -
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192 a v komplexu lesu Zvoník využít možnosti překryvu ochranných pásem vedení a snížit šířku nutného
průseku na minimum tak, jako je tomu mezi sloupy č.178 -184.

• Vyřešit problém nesouhlasu vlastníků lesních pozemků v trati Lavičná s rozšířením stávajícího
ochranného pásma v trase energovodu 400 kV. Řesení nabízí vyjádření obce Jaroměřice, které
navrhuje výkup pozemků na staré i nové vedení za úřední cenu a nákup náhradních lesních parcel od
Lesů ČR (řešení majetkoprávních vztahů ale není předmětem procesu EIA).

D.IV.4. Opatření k ochraně geofaktorů
Pro ochranu horninového prostředí nejsou třeba zvláštní opatření nad zákonný rámec.Tato problematika je
řešena v rámci kapitol, zabývajících se ochranou půdy a podzemní vody. Nutnost ochrany vymezených
přírodních zdrojů, jako jsou dobývací prostory či chráněná ložisková území, byla zjišťována podle katastrů
příslušných obcí. Ze všech prostudovaných územních plánů jednotlivých sídelních organizací i z vyjád ření
Geofondu ČR (viz výše) vyplývá, že posuzovaná trasa nezasahuje do žádného CHLÚ, nespadá do žádného
poddolovaného území a nehrozí v ní vznik rozsáhlejších sesuvů.

• Před realizac í stavby bude třeba provést inženýrskogeologický průzkum pro zjištění základových poměrů
v místě jednotlivých stožárů elektrovodu.

D.IV.5. Opatření k ochraně flóry, fauny, ÚSES a krajiny
Na podkladě výsledků biologického průzkumu jsou v příloze č.5 navržena tato ochranná opatření :

• Minimalizovat zásahy do lesních porostů a omezit tak mezi jiným i možnost vzniku polomů způsobených
větrem. Kácení dřevin, a to i dřevin rostoucích mimo les, by mělo probíhat v období vegetačního klidu
(ochrana hnízdících druhů ptáků, zmírnění negativního vlivu na dřeviny,menší narušení půdního
povrchu).

• Vyvarovat se jízdám automobilů mimo určené příjezdové komunikace a zamezit přejezdům po volném
terénu. Jedná se zejména o plochy v blízkosti vodotečí, a to především Otínského a Úsobrnského
potoka.

• Případné deponie zeminy udržovat v bezplevelném stavu.

• S výjimkou nezbytných případů vyloučit provádění prací v korytech vodních toků a pokud možno omezit
jakékoliv stavební úpravy i v jejich nejbližším okolí.

• Případné práce v korytě vodních toků provádět mimo období rozmnožování ryb, tzn. mimo jaro (střevle)
a podzim (pstruh). Nejvhodnější dobou se jeví zimní období po zámrzu, kdy je nejméně ovlivňována také
vegetace na příbřežních pozemcích.

• V případě realizace nových sloupů VVN v blízkosti vodních toků je nezbytné zajistit takový způsob
manipulace s PHM a dalšími závadnými látkami, který vyloučí možnost jejich úniku do okolního
prostředí. Podobně v případě betonážních prac í musí být zabezpečena prevence úniku cementových
vod do vodního toku a jeho okolí.

• Omezit vedení přístupových cest přes vodní toky.

• Při překonávání vodních toků je nutné se vyhnout rozježdění břehových partií toků, veškeré přejezdy
musí být zbudovány jako zpevněné a po ukončení prací musí být celý prostor stavby uveden do
původního stavu.

• Vyloučit pokud možno umístění sloupů VVN do plochy skladebných prvků ÚSES a VKP (např.niva
Otínského potoka).

• Vyloučit vedení přístupových cest přes zvláště chráněná území (PP Skřípovský mokřad) a omezit jejich
vedení přes skladebné prvky ÚSES a VKP.

• Neumisťovat sloup VVN č. 191 do lokality zvláště chráněných druhů rostlin (upolín nejvyšší) na SSV od
Skřípovského mokřadu u břehu Otínského potoka.

• Při realizaci vedení VVN instalovat výhradně sloupy, které budou svojí konstrukcí zabezpečeny
preventivně před možností zranění či zabití ptáků dosedajících na sloupy (ptačí armatury). Ideální z
tohoto hlediska jsou konstrukční typy sloupů typu "Dráp" a podobné (u těchto sloupů jsou izolátory
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otočeny směrem k zemi, takže pták dosedajíc í na sloup nemůže mezi izolátory vytvořit elektrický
oblouk).

• Doporučujeme použít sloupy, které budou mít nátěr v barvě zelené či modrošedé.

• Za dřeviny rostoucí mimo les, vykácené v souvislosti se stavbou, doporučujeme provést náhradní
výsadbu.

• Po ukončení stavebních prac í a vegetačních úprav je nezbytné sledovat nástup neoindigenofytů
(netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý,k řídlatky). Při jejich zjištění je třeba přistoupit k jejich okamžité
likvidaci.

• V případě úhynu ve vodních tocích v průběhu realizace stavby musí být zajištěn odběr vzorků uhynulých
organizmů a jejich vyšetření na akreditovaném pracovišti tak, aby mohla být identifikována jeho příčina.

D.IV.6. Opatření v oblasti dopravy

• Věnovat pozornost volbě vhodných dopravních tras ke staveništi v době výstavby vedení a klást zvýšený
důraz na návrh opatření k minimalizaci vlivů dopravy a provozu technických opatření v průběhu výstavby
na obyvatelstvo (vyloučit provoz těžké dopravní a manipulační techniky v nočních, brzkých ranních a
pozdních večerních hodinách, používat odpovídající dopravní techniku tak, aby nebylo nutné upravovat
(zpevňovat) stávající cesty v území, provádět očistu aut před výjezdem na komunikační síť ap.).

D.IV.7. Opatření k ochraně archeologických památek

• Technická opatření k eleminaci ztrát, způsobených narušením a zničením archeologických lokalit,
movitých nálezů a archeologických nálezových situací v souvislosti s realizací stavby vyplývají ze
zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějš ích předpisů. Již od doby přípravy stavby je investor povinen
oznámit tento záměr Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné
organizaci na plochách dotčených výstavbou provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož
smyslem je především dokumentace nálezových situací a záchrana movitých archeologických nálezů.

D.IV.8. Opatření k ochraně obyvatelstva

• Oddálit osu nového vedení vysokého napět í na maximálně dosažitelnou vzdálenost od obce, tj. na
odstup 35 m od stávajíc ího vedení 400 kV v ulici Bídov v Konici a na jižním okraji Nového Dvora.

• Vejít ve styk s představiteli obcí, do nichž spadají dvě uvedené dotčené lokality a v případě obav a resp.i
stížností obyvatel domků v blízkosti nového vedení provést k uklidnění vysvětlovací kampaň.

• V průběhu výstavby vedení omezit všechny práce i navazující dopravu pouze na denní dobu a na všední
dny.

• Pokud by se v době provozu vedení VVN vyskytly stížnosti na hluk, který vzniká při jiskření vodičů, a na
kvalitu rozhlasového a televizního příjmu, musí být řešeny měřením a v případě, že budou tyto stížnosti
oprávněné, realizovat opatření k sjednání nápravy.

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

Metodologie zpracování předkládané dokumentace o hodnocení vlivů záměru "Vedení 2 x 110 kV Velké
Opatovice - Konice" na životní prostředí vychází v obecné rovině z požadavků zákona č.100/2001 Sb. a jeho
přílohy č.4.

V září 2002 jsme zpracovali pro JmE a.s. Brno Oznámení záměru podle přílohy č.3 citovaného zákona. K
tomuto oznámení se kromě Pardubického kraje a obcí Velké Opatovice, Úsobrno a Skřípov vyjádřily
všechny ostatní samosprávné celky a dotčené správní úřady. Nutno říci, že jak závěry zjišťovacího řízení,
zpracované příslušným úřadem pro hodnocení vlivů na životní prostředí, tak samotná vyjádření k Oznámení
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od všech účastníků procesu EIA k byly pro zpracovatele dokumentace důležitým zdrojem informací a názorů
na posuzovanou stavbu a že ve vyjádřeních obsažené připomínky v ní byly také zohledněny.

Základní podklady pro hodnocení současného i výhledového stavu životního prostředí nám byly poskytnuty
přímo oznamovatelem. Celkový přehled použitých podkladů, stejně jako seznam použité odborné literatury,
použitých zákonů, legislativních předpisů nižší právní síly a metodických pokynů uvádíme dále v textu.
Některé dalš í podklady (např.použité státní normy ap.) jsou vždy uvedeny na příslušných místech textu nebo
v jednotlivých specializovaných přílohách.

Pro získání reprezentativních podkladů k hodnocení současného stavu a prognózování vlivů stavby na
životní prostředí byl na základě zjišťovacího řízení proveden biologický průzkum koridoru posuzovaného
elektrovodu. Průzkumné a vyhodnocovací práce na tomto úkolu zajišťoval početný tým specialistů firmy
Ecological Consulting, s.r.o., Olomouc. Rozsah průzkumu byl stanoven při jednání s oddělením ochrany
přírody na OI ČIŽP v Olomouci dne 4.2.2003. Provedený biologický průzkum, jehož výsledky obsahuje
příloha č.5, byl ukončen k 15.6.2003. Průzkum zahrnoval nejen inventarizaci stanovených skupin rostlin a
živočichů, ale zabýval se také krajinným rázem území a křížením vedení VVN se skladebnými prvky ÚSES a
VKP. Konečným výstupem hodnocení pak byl návrh organizačních, technických a kompenzační opatření ke
snížení případného negativního vlivu VVN na jmenované složky životního prostředí.Při volbě metodiky
biologického hodnocení bylo vycházeno z požadavků, kladených na biologická hodnocení zákonem
č.114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou č.395/1992 Sb. v posledním znění.

Stať, pojednávající o vlivech proponovaného vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice na obyvatelstvo,
zpracoval na naše vyžádání Prof.MUDr.J.Kotulán, CSc. Ten k jejímu vyhotovení využil veškerých ústních a
písemných informací o projektovém záměru, kartografických podkladů a posouzení místních podmínek
osobním průzkumem. Hodnocení potenciálních vlivů na obyvatele bylo provedeno odbornou úvahou na
základě odborné literatury, uvedené v příloze č.6.

Externě byla pro potřeby naší dokumentace vyhodnocena také archeologická naleziště v trase elektrovodu a
možné vlivy stavby na tyto památky, a to PhDr. R. Stránskou ze Státního památkového ústavu v Brně
(příloha č.7). Ta vycházela ve své práci z výsledků dlouhodobých archeologických výzkumů v širším okolí
lokality.

Všechny ostatní části dokumentace byly zpracovány specialisty naší firmy na základě dostupných podkladů,
výsledků místního šetření,běžných postupů technické praxe a vlastních zkušeností se stavbami obdobného
typu v procesu EIA. Využito bylo také odborné literatury, mapových podkladů a pracovních kontaktů s
pracovníků dotčených samosprávných celků a správních úřadů.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace

Po doplnění informací, uvedených v Oznámení záměru podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb., o výsledky
biologického průzkumu, posouzení vlivů elektrovodu na zdraví obyvatelstva a na archeologické památky
lokality, jak o tom bylo hovo řeno v předchozí kapitole, jsou naše znalosti o záměru a jeho vlivech na životní
prostředí jako celek i na jeho jednotlivé složky dostatečné. Při zpracování dokumentace nebyla ještě známa
přesná lokalizace jednotlivých stožárů VVN, podložená výsledky stavebně geologického průzkumu. Lze však
usuzovat, že oproti původnímu návrhu nedozná jejich rozmístění podstatných změn a pokud ano, že to bude
v souladu s našimi návrhy ve prospěch ochrany přírody, krajiny a dotčeného obyvatelstva. Z jistých
neurčitostí nutno zmínit chyběj ící informace o očekávaných parametrech elektrického a magnetického pole v
místě nejbližších obytných budov v osadě Nový Dvůr a obci Konice ani jejich zhodnocení podle Na řízení
vlády č.480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujíc ím záření. Vzhledem k velmi nízké intenzitě takových
polí, známé z odborné literatury,však není nezbytné tyto podklady vyžadovat.

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že při zpracování předkládané dokumentace o vlivech
posuzovaného vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice-Konice na životní prostředí se nevyskytly takové
nedostatky a neurčitosti, které by mohly výrazněji ovlivnit výsledky hodnocení.
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Příloha č.4 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí požaduje v této části
dokumentace vzájemné porovnání variant řešení záměru, pokud byly předloženy.

Oznámení o záměru Jihomoravské energetiky,a.s. Brno, na stavbu vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice -
Konice bylo příslušnému úřadu předloženo v jediném variantním řešení, navrženém v projektu pro stavební
řízení (EDWIN Bratislava, březen 2000).

Výstavba nového vedení 2 x 110 kV mezi rozvodnami Konice a Velké Opatovice (včetně jeho koridoru) je
zakotvena v Závazné části územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace, vyhlášeného
Nařízením vlády č.212/1997 Sb. Celá trasa tohoto elektrovodu s vyjímkou zaústění do jmenovaných
rozvoden vede paralelně se stávajíc ím vedením 400 kV Prosenice - Řeporyje. Připravovaný elektrovod navíc
navazuje na již vybudovaná vedení 2 x 110 kV Čebín - Boskovice a Boskovice - Velké Opatovice.
Připustíme-li tedy společenskou potřebu proponovaného elektrovodu, je zvolená územní varianta řešení s
ohledem na minimalizaci záborů zemědělské a lesní půdy a všech ostatních nepříznivých vlivů na životní
prostředí vhodnější než varianty jiného trasování stavby. Zde nutno upozornit, že zvolená varianta řešení
respektuje v tomto směru podle dokladů k projektové dokumentaci požadavky orgánů ochrany lesa všech
příslušných úřadů, které vyžadují pro umístění nového vedení využití ochranného pásma stávajícího vedení
400 kV. Z tohoto pohledu je možné označit navrhovanou územní variantu elektrovodu jako ekologicky
optimální.  Zákon č.100/2001 Sb. v § 7, odst.5 říká, že na podkladě zjišťovacího řízení může příslušný úřad
navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, technologií či
okamžikem provedení, pokud je to prokazatelně účelné a z technických hledisek možné. Navrhovat
zpracování variant řešení záměru odlišně od schválené územně plánovací dokumentace lze přitom jen
vyjímečně a na základě zdůvodnění. V posuzovaném případě ale žádný z účastníků procesu EIA ani
příslušný úřad v závěrech zjišťovacího řízení zpracování jiných variant řešení záměru oznamovateli neuložil.

Na projektovaném vedení budou použity ocelové pozinkované p říhradové stožáry typu Soudek. Jinou
konstrukci má mít pouze odbočný sloup č.155 na začátku vedení ve Velkých Opatovicích a stožáry č. 177 -
184 v prostoru Lavičné, které budou mít pro zlepšení průchodnosti lesním porostem všechny vodiče i
zemníc í lano nad sebou přímo na dříku. Z technického a technologického hlediska není v daném případě, tj.
v souběhu se stávajícím vedením 400 kV, s jinou technologií výstavby, a tedy ani s umístěním vedení do
země, uvažováno.

Na tomto místě je třeba znovu doporučit k použití sloupy, které svojí konstrukcí preventivně zabezpečí
ochranu ptáků před zraněním či zabitím při dosedání na ně. Ideální z tohoto hlediska jsou sloupy typu "Dráp"
či podobné, které mají izolátory otočeny směrem k zemi,takže pták dosedající na sloup nemůže mezi
izolátory vytvořit elektrický oblouk.

Varianta nulová, představujíc í neprovedení stavby, by pochopitelně nevyvolala žádné negativní dopady na
životní prostředí. Konzervovala by však stávajíc í problémy se spolehlivostí dodávky elektrické energie pro
dotčené území a byla by také v rozporu s územně plánovací dokumentací.
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ČÁST F. ZÁVĚR
Předložená dokumentace, zpracovaná podle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb., popisuje a hodnot í vlivy na
životní prostředí z výstavby a provozu vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice-Konice. V dokumentaci byly
vypořádány také všechny připomínky, vznesené k Oznámení záměru v rámci zjišťovacího řízení a
formulované příslušným úřadem v závěrečném protokolu.

V rámci našich analytických prací jsme nenalezli žádných zásadních důvodů, které by bránily výstavbě
předmětného elektrovodu. Jeho trasa je navrhována v otevřené krajině a nezasahuje do ní žádné zvláště
chráněné území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Realizací záměru by nemělo
v případě dodržení výše navržených ochranných opatření dojít k závažnému ovlivnění populací a
společenstev planě rostoucích rostlin a volně se vyskytujících živočichů na zájmovém území a v jeho okolí.
Zároveň by tato stavba neměla citelně zasáhnout do struktury USES a VKP, jimiž bude procházet a nemělo
by docházet ani k ovlivnění zvláště chráněných území, nacházejících se v blízkém okolí (PP Skřípovský
mokřad). Z hlediska krajinného rázu byla trasa vedení vybrána citlivě, neboť v rámci možností víceméně
respektuje hodnoty krajinného rázu zde se vyskytujících krajinných celků. Také po zdravotní stránce je
stavba navrhovaného elektrovodu přijatelná, z důvodů předběžné opatrnosti i důvodů psychologických je
však nutno požadovat maximálně možné oddálení jeho trasy od nejbližších obytných domů v Konici a
Novém Dvoře.

Za předpokladu realizace nezbytných ochranných opatření k vyloučení nebo snížení negativních
vlivů na okolní přírodní prostředí a dotčené obyvatelstvo lze stavbu "Vedení 2 x 110 kV Velké
Opatovice-Konice" v projektové variantě řešení doporučit z hlediska vlivů na životní prostředí k
realizaci.

Závěry naší dokumentace platí za předpokladu objektivnosti vstupních dat a informací ze strany
oznamovatele. Pokud by v dalším průběhu přípravy záměru došlo k podstatným změnám těchto
předpokladů, bude nutné závěry dokumentace aktualizovat s ohledem na nové skutečnosti.
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Jihomoravská energetika, a.s., Brno připravuje výstavbu nového elektrického vedení 2 x 110 kV z Velkých
Opatovic do Konice.

Délka navrhovaného elektrovodu je 17,25 km, jeho převážná část vede v souběhu se stávajícím vedením
400 kV Prosenice-Řeporyje. Rozestup mezi vedeními je 38 m, místně jen 32 m. Celkový počet stožárů je 67.
Součástí stavby je také přeložení současného vedení 22 kV č. 46 v délce asi 700 m (mezi sloupy č.197 -
200) z důvodů jeho kolize s novým elektrovodem.

Nové vedení zabezpečí odpovídající spolehlivost dodávky a zajistí podmínky pro možný nárůst odběru
elektrické energie v přilehlém území. Elektrovod je navržen v trase, vyhlášené nařízením vlády č. 212/1997
Sb. v závazné části územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace.  Nové elektrické
vedení vychází z rozvodny Velké Opatovice. Ve svém začátku (mezi sloupy č. 155 - 176) vede v délce cca 5
km prakticky výhradně rovinatým terénem se zemědělsky využívanou půdou. Od stožáru č. 176 se vedení
dostává do lesního masivu Lavičná a vede jím v délce asi 3 km až po sloup č. 184. Od sloupu č. 185 je trasa
vedena střídavě na zemědělské půdě a lesním porostem až po stožár č. 213. Zde se trasa vedení lomí
severním směrem ke stávajícímu vedení 110 kV Prostějov - Konice a vede územím se zemědělsky
využívanou půdou až do rozvodny Konice. Poslední stožár má číslo 220.

Z uvedeného lze odvodit, že posuzovaný elektrovod prochází z větší části územím, které je využíváno k
intenzivní zemědělské činnosti, jeho kratší část pak prochází lesními nebo trvalými travními porosty.
Souvislým lesním komplexem vede elektrovod v délce asi 3 km mezi sloupy č. 176 - 185 v prostoru vrchu
Lavičná.

V trase elektrovodu a v jeho ochranném pásmu se nenacházejí žádné zvláště chráněné části přírody ve
smyslu zákona č.114/1992 Sb. Nejbližší přírodní památka Skřípovský mokřad o výměře 2,67 ha severně od
stejnojmenné obce je vzdálena cca 150 m jižně od stávajíc ího vedení 400 kV. Asi 600 m jižně od tohoto
vedení se na katastru obce Úsobrno nachází PR Durana o rozloze 46,49 ha (komplex bukových porostů s
ojedinělými exempláři mohutných jedlí). V trase vedení VVN se nenacházejí ani žádné registrované
významné krajinné prvky, jsou zde pouze VKP, jejichž existence vyplývá z citovaného zákona (lesy,vodní
toky, rybníky, údolní nivy). Střety elektrovodu se segmenty územního systému ekologické stability
(BC,BK,LBC,LBK,RBC,NBC, NBK) nejsou časté a nevyžadují mimořádné změny v rozmístění sloupů.

V ochranném pásmu posuzovaného vedení nejsou situovány žádné obytné ani hospodářské objekty. Vedení
prochází téměř výlučně volnou krajinou, k obytnému území se přibližuje pouze na dvou místech, a to na
jižním okraji osady Nový Dvůr při sloupu č. 174 (okrajový domek čp.15) a na jižním okraji obce Konice, kde
vedení kříží ulici Bídov mezi sloupy č.208 - 209. V těchto místech bude nutné trasu nového elektrovodu
poněkud pozměnit.

Navrhované vedení není v konfliktu se zájmy o ochranu přírodních zdrojů (vodní a surovinové zdroje), přímo
v jeho trase se nenacházejí ani žádné archeologické, historické či kulturní památky, podléhajíc í zákonu č.
20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů o státní památkové péči.

Stavba pochopitelně ovlivní krajinný ráz území mezi Velkými Opatovicemi a Konicí,míru tohoto vlivu ale
snižuje skutečnost, že nové vedení 2 x 110 kV je navrženo v souběhu se stávajícím elektrovodem 400 kV
Prosenice - Řeporyje s vyššími stožáry i vodiči (rozestup obou vedení je uvažován 32 - 38 m). Vliv na krajinu
bude patrný zejména v zalesněných částech v prostoru Lavičné,pohledově bude výrazné hlavně rozšířené
ochranné pásmo v lesním masivu při pohledu východním směrem od silnice Nový Dvůr - Úsobrno směrem k
vrcholu Lavičné. Přes všechny výhrady k zásahu do krajinného rázu možno podle výsledků biologického
průzkumu konstatovat, že trasa elektrovodu byla z pohledu krajinného rázu vybrána vcelku citlivě, neboť v
rámci možností respektuje hodnoty krajinného rázu zde se vyskytujících krajinných celk ů.

Z hlediska vlivů na vegetaci je důležité, že trasa vedení VVN není z botanického hlediska p říliš zajímavá a
že žádný ze sloupů není situován do míst výskytu zvláště chráněných  ruhů rostlin. Významnějším
negativním vlivem bude mýcení trvalých lesních porostů pro vlastní vedení a jeho ochranné pásmo. Přesto,
že se ve sledovaném úseku nenalézají lesy s přirozenou či přírodnímu stavu blízkou druhovou skladbou, je
smýcení a rozšíření stávajícího bezles í pod stávajícím vedením hlavním negativním dopadem na rostlinná
společenstva. Tento impakt je však do jisté míry kompenzován vytvořením nového okrajového biotopu.
Odstraněním dřevin a především nepůvodních jehličnanů se otevírá nový prostor, který bude rychle
obsazován původními a na otevřených stanovištích konkurenčně velmi silnými druhy listnatých dřevin.
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Druhou skupinou nepříznivých vlivů na flóru je možnost zavlečení nepůvodních a konkurenčně velmi silných
druhů rostlin, které budou mít snahu obsazovat místa s narušenou vegetací a půdním povrchem. Proto je
nutné sledovat po ukončení stavebních prac í nástup těchto rostlin (bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá,
křídlatky) a při zjištění výskytu přistoupit k jejich okamžité likvidaci.

U živočichů bude mít stavba nejvýraznější vliv na ptáky. Tento vliv bude jak přímý (úmrt í nebo poranění
větších ptáků při dosedání na sloupy), tak nepřímý (kácení lesa má za následek snížení potravní nabídky,
likvidaci hnízdních stanovišť a odpočinkových míst). Investorovi bylo proto doporučeno, aby při realizaci
vedení instaloval v t rase sloupy s izolátory otočenými směrem k zemi tak, aby dosedajíc í pták nemohl mezi
nimi vytvořit elektrický oblouk. Ostatní faunistické skupiny nebudou výstavbou ani provozem vedení VVN
výrazněji ovlivněny.

Vlivy proponovaného elektrického vedení na ostatní složky životního prostředí (ovzduší, povrchové a
podzemní vody, geofaktory, přírodní zdroje, vliv hluku), popsané podrobněji ve vlastním textu dokumentace,
budou již méně významné až nevýznamné.

Jako málo významné až nevýznamné jsou v příslušné části naší dokumentace hodnoceny také vlivy
elektromagnetického záření a zvukových kmitů vodičů na zdraví v okolí žijících obyvatel. Přesto
doporučujeme na základě principu předběžné opatrnosti, jak již bylo uvedeno, částečné oddálení vedení
VVN od nejblíže situovaných rodinných domků na okraji osady Nový Dvůr a obce Konice. Málo
pravděpodobné je i riziko úrazu lidí elektrickým proudem při případných havarijních stavech (přetržení lan,
pád stožáru).

S přihlédnutím ke všem výsledkům, získaným v rámci zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na
životní prostředí, lze za předpokladu realizace navržených ochranných opatření ke snížení, eliminaci
či kompenzaci negativních vlivů na okolní přírodní prostředí a dotčené obyvatelstvo stavbu "Vedení
2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice" v projektové variantě řešení z hlediska vlivů na životní prostředí
doporuči t k realizaci.

V Brně, dne 11.8.2003

Za zpracovatelský kolektiv

RNDr.Josef Kupec
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ČÁST H. PŘÍLOHY

1. Osvědčení odborné způsobilosti

2. Určení stavebního úřadu pro vydání rozhodnut í podle § 119 stavebního zákona pro stavbu vedení 2 x
110 kV Velké Opatovice - Konice

3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

4. Závěr zjišťovacího řízení včetně všech písemných vyjádření účastníků procesu EIA k Oznámení záměru

5. Biologické hodnocení dle zákona č.114/1992 Sb.  (Ecological Consulting, s.r.p., Olomouc)

6. Příspěvek k dokumentaci EIA stavby "Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice" z hlediska vlivů na
obyvatelstvo  (Prof.MUDr.J.Kotulán,CSc.)

7. Archeologické poměry zájmového území (PhDr.R.Stránská)

8. Přehledná situace elektrovodu v měřítku 1 : 50 000

9. Situační mapa vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice v měřítku 1 : 10 000

Poznámka:

Další grafické a textové přílohy, a to:

- mapa širších vztahů,

- situační mapa plánovaného vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice- Konice a stávajícího vedení 400 kV Prosenice - Řeporyje,

- tabulka zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zjištěných na zájmovém území,

- hodnocení krajinného rázu,

- identif ikace hodnoty krajinného rázu jednotlivých krajinných celků,

- doklad o ukončení vysokoškolského vzdělání přírodovědného směru dle § 67 zákona č.114/1992 Sb. a

- fotodokumentace,

jsou součástí biologického hodnocení zájmového území v příloze č. 5.
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POUŽITÉ PODKLADY, ODBORNÁ LITERATURA, PŘÍSLUŠNÁ LEGISLATIVA

A) ODBORNÉ PODKLADY
1. Vedenie 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice, projekt pre stavebné konanie (EDWIN

Bratislava,Ing.Kinčeš,březen 2000).

2. Inženýrská činnost pro JME,a.s., Brno,spojená se zakázkovým řízením na investiční akci "Vd 2 x 110 kV
Velké Opatovice - Konice (ESAPO Zlín, červenec 2002).

3. Znalecký posudek soudního znalce z oboru elektrotechnika a energetika Ing.Milana Šafránka, CSc., ve
věci námitek proti stavebnímu povolení na výstavbu dvojitého vedení 110 kV v trase Otrokovice -
Zdounky (Sokolnice, 1990 - zapůjčeno oznamovatelem).

4. Vyjádření k vlivu souběžných vedení 1 x 400 kV a 2 x 110 kV Otrokovice - Zdounky na okolí (Výzkumný
ústav energetický Praha, Ing.Tuháčková,CSc.,1990 - zapůjčeno oznamovatelem).

5. Vyjádření k zvýšenému ohrožení bleskem v blízkosti vedení 400 kV (Výzkumný ústav energetický Brno,
Ing.Popolanský, CSc., 1990 - zapůjčeno oznamovatelem).

6. Územní plány sídelních útvarů města Velké Opatovice, obcí Uhřice, Úsobrno, Jaroměřice, Skřípov a
města Konice.
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C) SEZNAM POUŽITÉ LEGISLATIVY
- Zákon č.20/1987 Sb. ,o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

- Zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický zákon)

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.

- Zákon č. 254/2000 Sb., o vodách (vodní zákon).

- Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

- Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech.

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

- Nařízení vlády č. 212/1997 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního
celku Olomoucké aglomerace.

- Nařízení vlády č.480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

- Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrac í.
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fondu.

- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

- Vyhláška MYP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

- -Vyhláška MZ č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.
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Úvod
Předkládané biologické hodnocení bylo vypracováno na základě objednávky

společnosti INVEST projekt NNC, s.r.o. Jeho cílem byl popis a vyhodnocení

jednotlivých přírodních prvků nalézajících se v trase uvažovaného velmi vysokého

napětí Velké Opatovice - Konice. Zároveň byl také zhodnocen vliv, jež na tyto

přírodní prvky stavba bude mít. Důvodem pro vypracování průzkumu byla vyjádření

některých dotčených orgánu státní správy, které si vyžádaly v rámci zpracování

Dokumentace EIA provést i podrobný biologický průzkum dotčeného území.

Biologický průzkum byl vypracován pro potřeby Dokumentace o posuzování vlivů

na životní prostředí (EIA), zpracovávané v současné době dle zákona č. 100/2001

Sb. společností INVEST projekt NNC, s.r.o. se sídlem v Brně. Při jeho zpracování

jsme vycházeli z požadavků kladených na biologická hodnocení ve smyslu zákona č.

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992

Sb. v posledním znění.

V průběhu jarních měsíců roku 2003 proběhla řada terénních průzkumů zaměřených

na vybrané skupiny organismů a další přírodní fenomény. Na základě zjištěných

údajů bylo vypracováno komplexní zhodnocení stavbou dotčeného území, včetně

stanovení možných přímých a nepřímých vlivů na rostliny, živočichy, jejich

společenstva, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky a

krajinný ráz. Taktéž byl vypracován návrh preventivních opatření.
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I. Administrativní údaje

Název stavby: Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice

Charakter stavby: Nová stavba (liniová stavba)

Stručná charakteristika: Výstavba nového vedení velmi vysokého napětí

Umístění: k.ú. Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno, Jaroměřice,

Skřípov, Konice

Investor: Jihomoravská energetika a.s. Brno

Projektant: EDWIN s.r.o. Bratislava

II.Charakteristika zamýšleného zásahu
II.1. Základní technicko-ekonomické údaje

Účelem stavby je vybudování nového vedení mezi rozvodnami Velké Opatovice a

Konice, čímž se zvýší spolehlivost v zásobování elektrickou energií v oblasti Velké

Opatovice a následně i v oblasti Konice. Projektované vedení navazuje na

připravovanou stavbu vedení 2 x 110 kV Boskovice - Velké Opatovice.

Kromě výstavby nového vedení v délce 16,9 km projekt taktéž řeší úpravu vedení 22

kV č. 46 úseku 11 - 23.

Samotná stavba se dě lí na dva stavební objekty:

SO 01 - Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice:

Projektované vedení začíná stožárem č. 154, který bude postavený v rámci stavby

vedení 2 x 110 kV Boskovice - Velké Opatovice. Dále trasa směřuje zhruba

východním směrem a vede paralelně s postaveným vedením 400 kV Prosenice -

Řeporyje, s výjimkou zaústění do rozvoden. Osová vzdálenost obou vedení je 38 m s

výjimkou úseku 176 - 185 délky cca 3,2 km, kde je vzdálenost snížena na 32 m.

Prakticky v celé délce vedení prochází trasa mírně členitým terénem, kde se střídají

úseky zemědělsky využívané půdy se souvislými úseky lesních porostů.

Délka trasy je 16,9 km a obsahuje 67 ks nových stožárů.
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SO 02 - Úprava vedení 22 kV:

SO 02 zahrnuje úpravu 22 kV vedení č. 46 z důvodů kolize trasy tohoto vedení s

projektovaným vedením 110 kV. Úprava trasy bude realizována v délce 0,7 km.

Původní úsek vedení 22 kV bude demontován.

Hlavní technické parametry vedení:

Délka projektovaného vedení: 16,9 km

Počet systémů: 2

Vodiče: 2 x 3 x AlFe 240/39

Uzemňovací lano: OZ 88/50 AD 24

Proudová soustava: střídavá, trojfázová

Jmenovité napětí: 110 kV

Fázové napětí: 63,5 kV

Typ stožárů: 2 x 110 kV Súdok

Námrazová oblast: S (ČSN 33 3300/83)

Oblast znečištění: Z-II

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců.

Předpokládané náklady stavby byly vyčísleny na cca 78.000.000,-- Kč

Podrobný popis technického řešení je uveden v Dokumentaci posouzení vlivu, na

kterou se tímto odvoláváme.

III. Charakteristika zájmové oblasti
III.1. Geomorfologie

Podle Zeměpisného lexikonu ČR (DEMEK, 1987) se posuzovaný úsek nachází

v provincii Česká vysočina, Krkonošsko-jesenické soustavě, celcích Zábřežská

vrchovina, Drahanská vrchovina a Boskovická brázda.

V rámci Zábřežské vrchoviny se jedná o podcelek Bouzovskou vrchovinu, v p řípadě

Drahanské vrchoviny o Konickou vrchovinu a u Boskovické brázdy o podcelek Malá

Haná.

Bouzovská vrchovina má rozlohu 344 km2, střední výšku 403,9 m. Je složená
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hlavně z devonských a spodnokarbonských usazenin s ostrůvkem kladeckých fylitů a

místy z neogenních usazenin. Nejvyšší bod Zahálkovy Skalky 610 m v Ludmírovské

vrchovině.

Plocha Konické vrchoviny je 862 m2, střední výška 485 m. Tvořena je

spodnokarbonskými drobami, slepenci a b řidlicemi, s ostrůvkem silurských břidlic.

Nejvyšší bod Skalky má 735 m.

Malá Haná je převážně úzká protáhlá sníženina s vyšším plošinatým územím v okolí

obce Letovice, o ploše 229 km2 a střední výšce 392,4 m. Převážně tvořená

permokarbonskými usazeninami překrytými na velkých plochách neogenními a

čtvrtohorními usazeninami (spraše). Nejvyšší bod Nad Amerikou 553 m se nachází

ve Svárovské vrchovině.

III.2. Hydrologie

Zájmové území je součástí úmoří Černého moře. Vedení kříží několik vodotečí.

Severozápadně od obce Uhřice je to Uhřický potok (mezi sloupy 163 a 164), severně

od Úsobrna, u Nového Dvora Úsobrnský potok (173 a 174). V lesním porostu

jihozápadně od obce Šubířov křižuje trať vedení 2 x Duranský potok (183 a 184, 184

a 185), vlévající se v Úsobrnu do Úsobrnského potoka. Jihovýchodně od Šubířova je

to Otínský potok (191 a 192), který protéká jižně od stávajícího vedení přibližně v

jeho směru a pod Konicí se vlévá do vodní nádrže Jílovec. Pod Konicí trasa vedení

kříží říčku Romži (210 a 211) a p řívodní strouhu k rybníčku Jílovec (211 a 212), jenž

je momentálně vypuštěn.

IV. Popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny
IV.1. Biogeografická charakteristika

Území České republiky bylo z pohledu bioty v minulosti předmětem řady členění

(např. fytogeografické, zoogeografické apod.). V rámci zpracovávání metodiky ÚSES

se však ani jedno z dříve zpracovaných členění neukázalo jako vyhovující. Důvodem

byla skutečnost, že tato členění byla zpracována za jiným účelem, s jinými

požadavky a parametry. Proto bylo vypracováno nové členění našeho státu, které

v sobě zohlednilo jak abiotické podmínky tak biotu daného prostředí. Práce
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vyvrcholily v roce 1996 (CULEK et al. 1996), kdy bylo publikováno biogeografické

členění České republiky.

Biota námi sledovaného území p řísluší dle tohoto členění k podprovincii hercynské.

Biota Hercynie je biotou západní a centrální části střední Evropy. Vegetace je

především ovlivněna geologicky starým podložím Českého masívu, budovaným

převažujícími kyselými břidlicemi a hlubinnými vulkanity. Na těchto horninách se

vyvinuly zpravidla kyselé a živinami chudé půdy, živinami bohatší a bazičtě jší

podklady se zde vyskytují pouze v menších plochách. Značná část území je pokryta

pískovci, jílovci a opukami české křídové pánve. Charakteristické pro tuto

podprovincii je zastoupení hadcových ostrůvků.

Posuzovaný úsek Velké Opatovice – Konice patří do dvou bioregionů, Svitavského a

Drahanského, oddělených neostrou přechodovou zónou.

První část úseku, mezi Velkými Opatovicemi a Úsobrnem patří do Svitavského

bioregionu, a právě tento úsek se nachází v nejvýchodnější, přechodové a méně

reprezentativní zóně mezi oběma zmíněnými bioregiony. Druhá část, mezi Úsobrnem

a Konicí se nachází v reprezentativní části Drahanského bioregionu.

Charakteristika výše uvedených oblastí:

Svitavský bioregion

Bioregion leží na pomezí východních Čech, jižní a střední Moravy. Zaujímá

převážnou část geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu

Podorlické pahorkatiny, má protáhlý tvar od severu k jihu. Bioregion v minulosti tvo řil

významný spojovací koridor mezi oběma dnešními centry teplomilné bioty – Moravou

a českou kotlinou.

Dle Quitta leží nejteplejší okraje v mírně teplé oblasti MT 9, hojně jsou zastoupeny

oblasti MT 7, ve vyšších polohách i MT 3 a MT 2. Bioregion je tedy v pr ůměru mírně

teplý, okrajově chladnější, poměrně vlhký, přičemž moravská strana leží v mírném

srážkovém stínu (Jevíčko 7,5°C, 629 mm). Z půd mají největší rozsah kambizemě,

u Jevíčka (Malá Haná) vystupují hnědozemní černozemě a šedozemě.

Současné lesy jsou představovány pouze ostrovy v převážně odlesněné krajině

a mají z velké části sekundární druhovou skladbu (smrkové, méně borové

monokultury). V odlesněných plochách převažují dnes pole nad loukami a
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pastvinami, na mnoha místech poškozených melioracemi.

Drahanský bioregion

Bioregion leží na pomezí jižní a střední Moravy, zabírá geomorfologický celek

Drahanská vrchovina a jižní část celku Zábřežská vrchovina. Bioregion je tvořen

vrchovinou na monotónních sedimentech kulmu, u okrajů se sítí údolí. Biota náleží 3.

dubovo-bukovému až 5. jedlovo-bukovému vegetačnímu stupni, pouze na okrajích

se více uplatňují teplomilné prvky.

Dle Quitta leží nižší východní a jižní okraje v relativně teplé mírně teplé oblasti MT

11, zaříznutá údolí v oblastech MT 10, MT 9, MT 5. Vrcholové části leží v MT 2 a

chladné oblasti CH 7. Podnebí má tedy výrazný gradient od okraj ů ke středu. Při

jihovýchodním okraji klesají srážky až na 550 mm (mírný srážkový stín Drahanské

vrchoviny) a průměrná teplota dosahuje až 8°C. Střední polohy charakterizuje Konice

(7,2°C, 629 mm).

V nejvyšší (nad 600 – 650 m) ploché části bioregionu se nacházejí souvislé plochy

dystrických kambizemí a hojně jší ostrovy primárních pseudoglejů na těžších hlínách.

Nižší plošiny a horní části okrajových svahů pokrývají kyselé typické kambizemě,

často oglejené.

Antropogenně je území mírně ovlivněno a zachovalo si vysokou lesnatost,

v některých částech zůstaly rozsáhlejší plochy lesních porostů přirozené dřevinné

skladby. Zemědělsky obhospodařované jsou především ploché části vyšších poloh,

kde jsou zachovány i zbytky přirozených lučních porostů. Nejvýznamnějšími následky

antropogenních vlivů, které měnily přírodní ráz společenstev, jsou kultury smrku a

borovice a také velkoplošné zemědě lské pozemkové úpravy, spojené především

s odvodněním a přeměnou luk na ornou půdu.

IV.2. Flóra
IV.2.1. Geobotanická rekonstrukce

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (NEUHÄUSLOVÁ, 1998), která

rekonstruuje vegetaci, která by se na území našeho státu vyskytovala za podmínky

eliminace veškeré lidské činnosti, jsou v zájmovém území rekonstruovány následující

vegetační typy:
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Černýšová dubohab řina (Melampyro nemorosi-Carpinetum )

Tento typ vegetace se nachází v okolí Velkých Opatovic. Je tvo řen stinnými

dubohabřinami s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem (Carpinus

betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata), dubu letního (Quercus robur) a

stanovištně náročně jších listnáčů (jasan, javor klen a mléč, třešeň). Charakter

bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny.

Společenstvo se vyskytuje ve výškách  (200) 250-450 m n.m.. P ředstavuje

klimaxovou vegetaci planárního až suprakolinního stupně s optimem výskytu ve

stupni kolinním.

Porosty Melampyro-Carpinetum  jsou v současné době plošně velmi omezené vlivem

odlesnění, následné zemědělské činnosti i intenzivní zástavby.

Strdivková bučina (Melico-Fagetum)

Strdivková bučina se nalézá v nivě Úsobrnského potoka v okolí Úsobrna. Je tvořena

stromovým a bylinným patrem, ostatní vegetační patra prakticky chybě jí. Stromové

patro buduje jako dominanta buk (Fagus sylvatica). S nízkou stálostí a pokryvností

k němu přistupují klen (Acer pseudoplatanus) a habr (Carpinus betulus).

Strdivková bučina se vyskytuje převážně v nadmořských výškách 400-600 m.

Rozšířeni strdivkové bučiny v ČR lze jen obtížně rekonstruovat, jelikož byla až na

malé výjimky nahrazena jehličnatými kulturami, vzhledem ke snadné dostupnosti

většiny jejích dřívějších porostů. Na Moravě se tato jednotka vyskytovala mj. na

Drahanské vrchovině. Náhradní smrkové kultury negativně ovlivňují půdu a koloběh

živin.

Biková bučina (Luzulo-Fagetum)

Biková bučina se na zájmovém území nachází mezi Úsobrnem a Konicí. Vyznačuje

jednoduchou vertikální strukturou - je tvo řena většinou jen stromovým a bylinným

patrem. Keřové patro vzniká jen zmlazením buku. Mechové patro je potlačeno

bohatým opadem bukového listí, které se obtížně rozkládá.

Stromové patro bývá často tvořeno pouze bukem (Fagus sylvatica). Jako p říměs se

vyskytuje v nižších polohách dub zimní, řidčeji letní (Quercus petraea, Q. robur),
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popř.lípa srdčitá (Tilia cordata). Dříve tvoři la příměs i jedle (Abies alba), která však v

posledních desetiletích vyhynula.

Biková bučina představuje edafický klimax v submontánním až montánním stupni

podmíněný minerálně chudými horninami. Vyskytuje se v rozpětí nadmořských výšek

od 450 do 850 m. V současné době se zachovala jen v menších, izolovaných,

přirozených až polopřirozených porostech. Část ploch je využívána jako louky a

pastviny, případně i jako pole. Přirozené lesní porosty bývají nahrazeny smrkovými

nebo mod řínovými monokulturami.

Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae )

Biková doubrava se rozkládá v okolí Konice. Jde o jednotku s dominantním dubem

zimním (Quercus petraea), která se vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či

více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), buku (Fagus sylvatica), jeřábu

(Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou

příměsí borovice (Pinus sylvestris). Zmlazené dřeviny stromového patra jsou

nejdůležitější složkou slabě vyvinutého keřového patra. Biková a jedlová doubrava

představují edafický klimax na živinami chudých substrátech v planárním a zvláště

kolinním stupni se subkontinentálním klimatem. Většina poloh těchto lesů je

v současné době odlesněna a využívána jako pole, méně pastviny nebo louky.

Značná část lesů je přeměněna na jehličnaté kultury, zřídka i akátiny či kultury dubu

červeného.

IV.2.2. Aktuální vegetace

Botanický a fytocenologický průzkum posuzovaného území mezi obcemi Velké

Opatovice a Konice byl uskutečněn v podzimních měsících roku 2002 a opakovaně

na jaře roku 2003. I když zájmové území vymezené stávajícím a navrhovaným

vedením vysokého napětí není z botanického hlediska příliš zajímavé, právě jarní

průzkum odhalil výskyt některých významně jších druhů rostlin.

Obecně můžeme říci, že naprostá většina území je využívána k intenzivnímu

zemědě lství (pole), jen v několika menších částech prochází vedení lesními porosty

nebo trvalými travními porosty (intenzívně využívané louky, pastviny).

Celý úsek můžeme z tohoto pohledu rozdě lit zhruba na třetiny.
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První třetina, kterou můžeme vymezit projektovanými stožáry VVN 154 – 176 (Velké

Opatovice, Uhřice) je čistě zemědělská krajina, ve které je většina ploch obdě lána a

využita k intenzivnímu zemědělství. Tento úsek představuje téměř odpřírodněnou

krajinu bez významnějších porostů dřevin. Jako výjimku můžeme považovat

zarostlou mez v úseku stožárů VVN 164-165 a břehové porosty Úsobrnského potoka

mezi stožáry VVN 173-174.

Druhou vymezenou třetinu představuje lesní komplex, který projektované vedení

VVN prochází zhruba mezi stožáry VVN 176-185. Jedná se o jediný souvislý a

rozsáhlejší lesní masiv, který se v posuzovaném úseku nachází. V místě

plánovaného vedení VVN a jeho okolí se v naprosté většině jedná o kulturní lesní

porosty, které jsou využívány k intenzivnímu lesnímu hospoda ření. Nejčastěji se

jedná o porosty smrku (Picea abies), v některých částech s vtroušenou nebo

dokonce dominující borovicí lesní (Pinus sylvestris) a obvykle jen sporadicky

zastoupeným modřínem opadavým (Larix decidua). Jsou to vzrostlé, zapojené

porosty zpravidla vyšších věkových skupin.

V této části se ale vyskytuje ještě jeden, zcela odlišný typ vegetace. Je to porost pod

stávajícím vedením VVN. Zde je dřevinná vegetace pravidelně odstraňována, takže

na exponovaných stranách svahů převládají spíše společenstva travin s vřesem

(Caluna vulgaris), v ostatních parti ích převládají spontánní nálety pionýrských

listnatých dřevin (bříza bělokorá – Betula pendula, olše lepkavá – Alnus glutinosa),

které zde tvoří souvislé keřové patro, v některých částech dokonce malé lesíky.

Třetím, posledním úsekem, je oblast od stožáru VVN 185 do konce posuzovaného

území - do Konice. Tato oblast je opět hustě ji osídlena, takže znovu, jako v prvním

úseku, převládají polní kultury. Jsou zde však častěji zastoupené trvalé travní porosty

(kulturní, druhově chudé, intenzívně využívané louky). Tyto dva typy stanovišť ale

doplňuje i mozaika ostrůvkovitých i plošně rozsáhlejších lesních porostů (opět

převládají historické výsadby jehličnanů). Těmto se ale průběh vedení VN ve většině

případů vyhýbá.

V této části se také nachází z botanického hlediska významná přírodní památka

Skřípovský mokřad. Jedná se o mokřadní louky s tůněmi, které jsou pozůstatkem

podstatně rozsáhlejších ploch s biotopy vrchovištního typu. V území leží malá jezírka

se silně ohroženým zevarem nejmenším (Sparganium minimum). Tato přírodní
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památka je situována jižně od stávajícího vedení VVN, a tedy nebude dotčena

realizací nového vedení. Bližší charakteristika tohoto území je uvedena v kapitole

„Zvláště chráněná území“. Velmi podobný charakter s typem vegetace blízkým

přírodní památce má i luční porost, který se nachází na břehu Otínského potoka.

Jedná se o terénní depresi, která je trvale zvodněna více než okolní porosty. Jedná

se o plochu, která se nachází jen několik desítek metrů severně od stávající vedení

VVN a potenciálně by tedy mohla být negativně dotčena. Porost, tvořený ostřicemi a

vytrvalými bylinami, je morfologicky dobře odlišitelný od přiléhajících kulturních

lučních porostů. Význam spočívá ve výskytu silné populace upolínu nejvyššího

(Trollius altissimus), a také několika jedinců naší vstavačovité rostliny prstnatce

májového (Dactylorhiza majalis). Oba tyto druhy patří dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

mezi ohrožené druhy rostlin. Ostrůvkovitě se zde nacházejí keříky vrby

rozmarýnolisté (Salix rosmarinifolia). Podle toho, jak se začíná stávat dominantním

druhem tužebník jilmový (Filipendula ulmaria) můžeme usuzovat, že tento porost

nebyl v několika minulých sezónách kosen a z toho důvodu se zde začínají více

uplatňovat dřeviny a konkurenčně silné druhy vytrvalých bylin.

Detailní popis vegetace vztažený k jednotlivým „úsekům“ vedení VVN, je uveden

v následující tabulce. Popis vegetace je zde pro orientaci vztažen k číslům sloupů

VVN.

Tab. 1 Popis vegetačních charakteristik úseku Velké Opatovice – Konice

Úsek vedení VN Charakteristika biotických složek prostředí

154 Počátek vedení nedaleko továrny na výrobu šamotových cihel ve

Velkých Opatovicích, polní kultury

155 - 156 V tomto úseku vedení protíná úzký násep v krajině, který je porostlý

dřevinami. Jedná se především o topol osiku (Populus tremula),

vrbu jívu (Salix caprea), břízu bělokorou (Betula pendula), třešeň

ptačí (Cerasus avium), v podrostu převládá rákos obecný

(Phragmites comunis), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a ostružiník

(Rubus sp.) Nebyly zde zaznamenány žádné zajímavější nebo

zvláště chráněné druhy rostlin. Uprostřed polních kultur ale násyp

představuje jediné a hojně využívané útočiště pro živočichy.
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156 - 164 V místě průchodu vedení stávajícího VVN jsou polní kultury bez

jakékoliv vtroušené nebo doprovodné zeleně.

164 - 165 Zarostlá mez, v dnešní době prvek Územního systému ekologické

stability. V podstatě se jedná o dva ostrůvky keřů a stromů uprostřed

polních kultur pod obcí Uhř ice. Pod vedením VN má porost podobu

vyšších keřů, dominantní je hloh (Crataegus sp.), růže šípková

(Rosa canina) a slivoně (Prunus sp.), v pravé části porostu jsou

dřeviny vyšší a převládá zde bříza bělokorá (Betula pendula), smrk

ztepilý (Picea abies) a vrba jíva (Salix caprea). Bylinný lem tvoří

dominantní rákos a kopřiva dvoudomá. Tento krajinný prvek nabízí

nejen biotop a úkryty divoce žijícím živočichům, ale přináší

vzhledem k druhové skladbě rostlin i bohatou nabídku potravy

165 - 173 Polní kultury. V bodě 170 se stávající vedení přibližuje lesnímu

masivu (smrková monokultura), vedení je ale v dostatečné

vzdálenosti,  zvláště když je nové vedení situováno vlevo od

stávajícího.

173 - 174 Vedení křižuje VKP – Úsobrnský potok. V místě křižování je potok

asi 2-4 m široký a jedná se o rychle tekoucí bystřinu se štěrkovým

dnem. Po obou stranách ho lemuje souvislý keřový až stromový

břehový porost, který je po obou stranách asi 3 m široký. Složení

porostu je následující: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrby (Salix

sp.), vzrostlé jilmy (Ulmus laevis), javor babyka (Acer campestre),

lípa srdčitá (Tilia cordata), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a bez

černý (Sambucus nigra). Podrost je velmi slabě vyvinut a tvoří ho

pouze bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria).

174 - 176 Polní kultury. Tento úsek je ukončen prudkým svahem, kterým

začíná největší lesní masiv v oblasti.

176 - 185 Největší souvislý lesní porost ve sledovaném úseku. Ve všech

částech porostu, která z obou stran přiléhají ke stávajícímu vedení

VN se jedná o kulturní, intenzívně využívané lesní porosty. Mají

povahu čistých smrkových monokultur (Picea abies), v některých

místech se zvyšuje podíl borovice (Pinus sylvestris), až v některých

částech má porost spíše povahu boru. Dalším zastoupeným druhem

je modřín (Larix decidua). Jen výjimečně se ve vzrostlém porostu

nachází jiné dřeviny, například dub (Fagus sylvatica), vždy se ale
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jedná o jednotlivé stromy. Podrost je jen slabě vytvořen a jeho

složení vypovídá o dlouhodobé změně původní vegetace na

jehličnaté lesy.

Jiná je situace v průklestu přímo pod stávajícím vedením VVN. Zde

jsou stromovité dřeviny pravidelně odstraňovány, takže dnes

převládá souvislý porost pasekových trav (třtina křovištní –

Calamagrostis epigeios a další druhy), na exponovaných svazích

vřesu obecného (Calluna vulgaris) a hlavně spontánní nálety typicky

pionýrských dřevin osídlujících podobná stanoviště. Jedná se

především o olši lepkavou (Alnus glutinosa) a břízu bělokorou

(Betula pendula). V některých částech tohoto úseku, především

v terénních depresích, má už i tento porost povahu lesíků, převážně

březových. Ze zajímavějš ích druhů stojí za zmínku porost plavuně

vidlačky (Lycopodium clavatum), která tvoří přízemní porost

v březovém remízku mezi průklestem vedení VVN a lesní cestou

vedoucí podél stávajícího vedení vpravo, přibližně v úseku 178-179.

185 - 188 Polní kultury nebo intenzívně využívané trvalé travní porosty (kultury

travin úzké druhové skladby s omezeným výskytem lučních druhů

dvouděložných rostlin) mezi Šubířovem a Skřípovem.

188 - 191 V tomto úseku se střídají ostrůvkovité enklávy lesních porostů a

intenzívně využívané trvalé travní porosty. Tyto nemají povahu

bohatších lučních společenstev, převládají jen 1-2 druhy travin

(např. bojínek luční – Phleum pratense), z dvouděložných vytrvalých

bylin jsou přítomny většinou jen některé nitrofilní plevele (např.

šťovík Rumex obtusifolius)

191 - 192 Vedení VVN protíná druhý vodní tok v posuzovaném úseku –

Otínský potok. Nad tímto místem se nachází výše v textu

popisovaný porost s upolínem nejvyšším.  V době průzkumu byl tok

vyschlý, předpokládáme, že je to důsledek letošního extrémně

suchého roku. Na dně v místě křížení s vedením VVN roste skřípina

lesní (Scirpus sylvaticus). Tok je provázen pěkným břehovým

porostem mokřadních olšin (Alnus glutinosa).

192 - 199 Situace je totožná jako u úseku 188 – 191. Průklesty lesem, kudy

prochází vedení VVN, rychle obsadily spontánní nálety břízy

bělokoré (Betula pendula) a osiky (Populus tremula). Lesní porosty
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mají opět povahu čistě jehličnatých kultur se zastoupením smrku

(Picea abies), borovice (Pinus sylvestris) a modřínu (Laryx decidua).

199 - 208 V tomto úseku, kdy se vedení již blíží ke Konici, se již v trase vedení

vyskytují pouze intenzívně obhospodařované polní kultury. Lesním

porostům se v tomto úseku již vedení vyhýbá

208 - 220 V koncové části vstupuje vedení již do bezprostřední blízkosti obce

Konice, křižuje místní komunikace, v bodech 213 a 215 se stáčí,

vstupuje do zastavěného území obce a nově navržené vedení VVN

končí v závodu JME.  I zde se střídají pole a menší zalesněné

plochy, charakter vegetace ale zůstává nezměněn.

IV.3. Fauna

Pro zhodnocení živočišné složky ekosystémů jsme provedli na modelových

skupinách, které na základě literárních údajů a našich zkušeností nejlépe odrážejí

stav jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území. V rámci vyhodnocení

stávajících biotopů ležících v trase velmi vysokého napětí tak byl proveden průzkum

zaměřený na vodní bezobratlé živočichy dotčených vodních toků a ryby

(hydrobiologický a ichtyologický průzkum), inventarizační průzkum obojživelníků

(Amphibia), plazů (Reptilia) a ptáků (Aves). Z hmyzu (Insecta) byly na základě

požadavků Č IŽP sledováni motýli (Lepidoptera).

Monitorováním výskytu jednotlivých skupin vodních bezobratlých lze poměrně dobře

vyhodnotit míru zásahu činností člověka na daný vodní tok. Zvláště makrozoobentos

(společenstvo bezobratlých dna) je považováno za nejvhodnější společenstvo pro

bioindikaci prostředí tekoucích vod.

Sledování výskytu obojživelníků a plazů (batrachologický a herpetologický průzkum)

má za cíl provést především inventarizaci zástupců uvedených skupin na zájmovém

území, neboť většina z nich náleží mezi druhy chráněné podle zákona 114/1992 Sb.

Při realizaci stavby je tedy nutné, aby místa jejich předpokládaného výskytu byla

zasažena co nejméně.

Ptáci jsou skupinou živočichů, která může být danou stavbou ovlivněna nejvíce.
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Týká se to jak přímého ovlivnění (především úmrtí při dosedání na sloupy vedení,

což se týká hlavně větších druhů, speciálně dravců) tak nepřímého (kácení lesního

porostu má za následek snížení potravní nabídky, likvidace hnízdních stanovišt nebo

"odpočinkových míst").

Řád motýli je velmi zevrubně zkoumanou skupinou hmyzu, a to jak z hlediska

ekologického tak i taxonomického. Navíc se jedná o poměrně transparentní skupinu

(zvláště Macrolepidoptera). Podle četnosti populace jednotlivých druhů i druhového

zastoupení se dá usuzovat na míru vlivu lidské činnosti na danou lokalitu.

Posuzované území

Jedná se o liniový výsek krajiny podél stávajícího vedení VVN, v celkové délce

zhruba 17,5 km. Linie probíhá v úseku od Velkých Opatovic dále východním směrem,

kde prochází krajinou mezi Úsobrnem a Novým Dvorem. Dále jižně obchází obec

Šubířov a vede k jižnímu okraji Konice, kterou obtáčí jižně a východně. Na studované

trase se nachází převážně biotopy otevřené zemědě lské krajiny (12,8 km), většinou

se jedná o plochy orné půdy; linie prochází v délce 4,7 km lesními biotopy –

převážně souvislými komplexy smrkových monokultur. V trase průchodu linie VVN

přes lesní komplexy je udržováno ochranné pásmo VVN pravidelným odstra ňováním

dřevin, takže v pruhu ochranného pásma pod VVN jsou porosty tvo řeny nálety

pionýrských druhů dřevin (bříza, osika apod.). Zcela výjimečně jsou na trase VVN

zastoupeny maloplošně i jiné typy biotopů (malé remízky v polích, b řehový porost

vodoteče, rybník, liniové křovinné porosty s rákosinou, ekotonové okraje lesních

komplexů, drobné nivní mokřady s nárosty olší a vysokých ostřic, pastviny). Linie

přetíná sedmkrát silnici místního významu a jedenkrát jednokolejnou železniční trať.

IV.3.1. Hydrobiologický a ichtyologický průzkum

IV.3.1.1. Metodika

K zjištění kvality vodního prostředí v tekoucích vodách byly odebrány vzorky

makrozoobentosu (společenstvo bezobratlých dna). Makrozoobentos je považován

za nejvhodně jší společenstvo pro bioindikaci prostředí tekoucích vod. Materiál byl

odebírán za pomocí bentické sítě po dobu 10 minut. Vzorky byly odebrány ze všech

druhů dnového substrátu přítomného na daném profilu (zejména kameny, doplňkově
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štěrk, písek, organický sediment). Následně byly fixovány  4 – procentním roztokem

formaldehydu a převezeny do laborato ře. V laboratoři byly ze vzorků živočichové

vybráni a determinováni za pomocí určovacích klíčů uvedených v seznamu použité

literatury.

Průzkum rybího společenstva toku byl proveden za použití bateriového elektrického

agregátu TRA 3 (100 – 250 V, 2,5 A). Ulovené ryby byly po determinaci puštěny zpět

do toku. Terénní hydrobiologický a ichtyologický průzkum všech sledovaných lokalit

proběhl dne 26.5.2003.

IV.3.1.2. Popis a hydrobiologické zhodnocení sledovaných toků

a) Uhřický potok

Uhřický potok má v úseku křížení s vysokonapěťovým vedením charakter meliorační

strouhy. Koryto je značně zahloubeno pod úroveň terénu (cca 1,5 – 2 m) a směrově

narovnáno. Do koryta je zaústěna drenáž z okolních polí. Jelikož je provedená

úprava značně stará, došlo k částečné rediverzifikaci podélného i příčného profilu

koryta. Nepravidelně se střídají rychleji proudící úseky (peřeje) s úseky pomalejších

rychlostí (tůně). Dominantní typ dnového substrátu představují menší kameny,

v tišinách písek a organický sediment (bahno). Větší kameny jsou zastoupeny jen

výjimečně. Na kamenech jsou přítomny silně vyvinuté nárosty vláknitých řas, jež

indikují nadměrný přísun živin do toku (eutrofizace). Břehy toku porůstá jednořadý

stromový doprovod (zejména vrby).

Ve sledovaném úseku Uhřického potoka byla zjištěna přítomnost pouhých 10 taxonů

vodních bezobratlých. Početně dominantními skupinami byly larvy muchniček

(Simuliidae) a pakomárů (Chironomidae). Hojně byly přítomny také pijavice rodu

Erpobdella. Společenstvo indikuje antropogenně sníženou kvalitu vody (horší β-

mezosaprobita). Hlavním zdrojem nadměrného množství organických látek a živin

v toku je intenzivní zemědělská velkovýroba na přilehlých pozemcích a

pravděpodobně i komunální splašky z výše situovaných obcí.
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V toku byla zjištěna přítomnost jediného druhu ryby – mřenky mramorované

(Barbatula barbatula), jež se zde vyskytuje v nepříliš vysoké početnosti.

b) Úsobrnský potok

Úsobrnský potok pod obcí Úsobrno, kde má být křížen s vedením vysokého napětí,

představuje střední část svého toku. Morfologie koryta je přirozená, bez znatelných

stop vodohospodářských úprav. Pravidelně se střídají mělké peřejnaté úseky

s hlubšími tůněmi. Místy jsou vytvořeny víceméně stabilizované nátrže. Úkrytový

potenciál toku je vysoký a je podpořen zejména četnou přítomností kořenových

systémů okolních stromů (olše lepkavá, vrba, jasan ztepilý). Dno toku je tvořeno

zejména menšími kameny a štěrkem, méně často jsou přítomny větší kameny a

písek. Nejsou patrné žádné zjevné známky znečištění vody.

Hojně zastoupené skupiny makrozoobentosu p ředstavují zejména jepice rodu Baetis

a několik druhů chrostíků. Jedná se o typické společenstvo čistých podhorských toků

a říček. Celkem bylo zachyceno 17 druhů taxonů (dobrá diverzita). Saprobiologicky

odpovídá úsek přechodu oligo- a betamezosaprobity.

V toku byla zjištěna přítomnost dvou druhů ryb – pstruha obecného potočního

(Salmo trutta m. fario) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Oba druhy se v toku

vyskytují ve vysoké početnosti a zastoupení jednotlivých velikostních tříd odpovídá

přirozené skladbě populace. Střevle potoční náleží dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny mezi druhy zvláště chráněné, a

to v kategorii druhů ohrožených.

c) Duranský potok

Jedná se o velmi drobnou vodoteč, jež má být křížena vedením jihozápadně od obce

Šubířov. Potok zde protéká velmi za říznutým údolím s příkrými svahy, jež jsou

pokryty vzrostlým jehličnatým lesem (smrk ztepilý). Koryto potoka je neupraveno a

teče mělce pod úrovní terénu. Běžný průtok nedosahuje odhadem ani 1 l/s. Pro svůj
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poměrně malý spád převažují pomalu tekoucí úseky s písčito-bahnitým dnem, větší

frakce je zastoupena výjimečně.

Zoobentos (12 taxonů) zahrnuje vesměs druhy vyžadující čistou, dostatečně

prokysličenou vodu. Ve společenstvu dominuje blešivec potoční (Gammarus

fossarum) a larvy chrostíků druhu Philopotamus montanus. Analýza

saprobiologických poměrů ukazuje na velmi čistou vodu na rozhraní xenosaprobity a

oligosaprobity. Všechny použité biotické indexy detekují neznečištěnou vodu vysoké

kvality. Vzhledem k malému množství protékající vody je vyloučena přítomnost

jakýchkoliv druhů ryb.

d) Otínský potok

Sledovaný úsek zahrnuje horní část toku, východně od obce Skřípov, cca 1,5 km od

jeho pramene. Jedná se o vlásečnici s velmi malým průtokem (méně než 1 l/s)

značně poznamenaným úpravami koryta. Tok je napřímen a na sledovaném úseku

opevněn dlažbou jak ve březích, tak ve dně. Dlažba je na mnoha místech překryta

místy mocnou vrstvou písku a bahna. Šířka koryta se pohybuje kolem 50 cm,

hloubka vody je díky provedené úpravě málo proměnlivá a dosahuje 3 – 5 cm. Na

obou březích je vzrostlá stromová výsadba.

Společenstvo zoobentosu je tvořeno pouhými 8 taxony bezobratlých, jež jsou

přítomni ve velmi malé početnosti. Dominuje blešivec potoční (Gammarus fossarum)

a ploštěnka potoční  (Dugesia gonocephala). Společenstvo indikuje velmi čistou

(lepší oligosaprobita), neznečištěnou (třída I) vodu. Kvůli male vodnatosti je

přítomnost jakýchkoliv druhů ryb vyloučena.

e)  Romže

Říčka Romže pod obcí Konice představuje střední úsek svého toku. Koryto je zde

upraveno – narovnáno, zahloubeno a břehy opevněny kamenným záhozem. Na

mnoha místech je však opevnění rozebráno průběhem velkých vod a na březích jsou
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vytvořeny břehové nátrže. Šíře koryta dosahuje cca 2 metrů, hloubka koryta 1,5 – 2

metrů. Průměrná hloubka vody za běžného stavu dosahuje 10 cm. Členitost koryta je

malá, úkrytový potenciál pro ryby nízký. Převažují úseky s mě lkou vodou a dnem

tvořeným drobnými kameny. Hlubší tůně jsou vytvořeny zřídka. Pravobřežní

stromový doprovod tvoří jasan ztepilý, méně javor klen a vrby. Na kamenech jsou

velké nárosty vláknitých řas.

Ve společenstvu zoobentosu tvořeném 14 taxony početně dominují larvy pakomárů

(Chironomidae) a máloštětinatí červi (Oligochaeta) několika rodů. Převažují

organismy detekující střední stupeň znečištění (horší beta-mezosaprobita). Jakost

vody dosahuje stupně číslo III – voda znečištěná. Zdrojem znečištění budou

s vysokou pravděpodobností splaškové komunální vody výše položených obcí.

Úprava koryta dále snižuje samočistící schopnost toku.

V úseku byla zaznamenána přítomnost pouhých dvou druhů ryb – pstruha obecného

potočního (Salmo trutta  m. fario) a mřenky mramorované (Barbatula barbatula).

Zatímco mřenka je v toku původním druhem, v případě pstruha se s jistotou jedná o

vysazené jedince. Tomu nasvědčuje i nepřirozená věková struktura populace,

zachyceni byli v podstatě pouze jedinci ve věku 1+. Pstruzi zde přežívají

v nepočetných úkrytech a podmínky prostředí jsou značně za hranicí životních

nároků tohoto druhu ryby.

f) Bezejmenný náhon

Jedná se o velmi drobnou vodoteč v blízkosti dvou rybníků pod obcí Konice. Koryto

je velmi málo členité, převažujícím substrátem dna je písek a drobnější štěrk. Šíře

koryta dosahuje 50 cm, hloubka vody je minimální. V době návštěvy bylo průtokové

množství tak nízké, že nebylo možno provést smysluplné vzorkování zoobentosu.

Lze předpokládat, že vodoteč může v určité části roku úplně vyschnout. Přítomnost

ryb v toku je zcela vyloučena.
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Tab. 2 Seznam všech taxonů vodních bezobratlých zjištěných ve sledovaných tocích

Taxon Uhřický p. Úsobrnský

p.

Duranský

p.

Otínský p. Romže

Turbellaria - ploštěnky

Dugesia gonocephala 5 16

Oligochaeta –

máloštětinatci

Aelosoma sp. 16

Dero sp. 2

Limnodrilus sp. 4 4 7

Nais sp. 33

Hirudinea - pijavice

Erpobdella monostriata 8 5

Erpobdella octoculata 24 10

Mollusca - měkkýši

Ancylus fluviatilis 7

Pisidium henslowanum 1

Pisidium nitidum 1 3

Amphipoda - různonožci

Gammarus fossarum 2 28 68 1

Isopoda - stejnonožci

Asellus aquaticus 1 1

Ephemeroptera - jepice

Alainites muticus 3

Baetis lutheri 22 6 3 8

Baetis vernus 9 10 1

Baetis sp. 3

Ecdyonurus dispar 1

Ecdyonurus submontanus 1

Electrogena affinis 3

Epeorus sylvicola 1

Heptagenia sp. 1

Rhithrogena sp. 7

Plecoptera - pošvatky

Nemurella picteti 5

Protonemura intricata 2

Trichoptera - chrostíci
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Agapetus fuscipes 2

Limnephilus sp. 2 1

Micropterna sp. 6

Mistacides nigra 2

Odontocerum albicorne 1

Philopotamus montanus 13

Polycentropus sp. (juv.) 3

Rhyacophila nubila 5

Rhyacophila vulgaris 2

Diptera – dvoukřídlí

(ostatní)

Ceratopogon sp. 1 1

Dicranota bimaculata 1

Chironomidae -

pakomárovití

56 8 7 8 87

Psychoda sp. 1

Simulium sp. 29 12 51

Počet jedinců celkem 157 77 71 104 223

Tab. 3 Seznam zjištěných druhů ryb a jejich relativní početnost ve sledovaných

tocích (+...nízká početnost, ++...střední početnost, +++...vysoká početnost)

druh Uhřický p. Úsobrnský

p.

Duranský p. Otínský p. Romže

pstruh o. potoční +++ +

Salmo trutta m. fario

střevle potoční ++

Phoxinus phoxinus

Mřenka

mramorovaná

++ ++

Barbatula barbatula

IV.3.1.3. Shrnutí analytické části průzkumu

Každý ze sledovaných toků je do jiné míry postižen vodohospodářskými úpravami

koryta či znečištěním vody. Z hlediska provedených úprav, jež snižují biologickou a

ekologickou hodnotu toku, je nejvíce postiženým tokem Otínský potok, jenž má
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vydlážděné i dno koryta. Relativně starou úpravou jsou postižena také koryta

Uhřického potoka a Romže. Nejméně postižená jsou koryta Úsobrnského potoka a

zejména potoka Duranského, který je zcela bez úprav.

Z hlediska kvality vody je nejhůře postiženým tokem Romže, jejíž voda spadá do III.

třídy jakosti vod (dle ČSN 75 7221). O moc lépe však na tom není ani Uhřický potok.

Hlavními zdroji znečištění jsou splaškové komunální vody z obcí a zemědě lská

velkovýroba. Úsobrnský potok je znečištěn jen velmi mírně. Zcela bez známek

znečištění je voda v Duranském a Otinském potoce.

Za nejhodnotně jší vodní biotop ze všech pěti sledovaných lokalit lze označit

Úsobrnský a Duranský potok, jež se vyznačují přirozeným korytem bez úprav a

zároveň neznečištěnou vodou. V těchto tocích také bylo zaznamenáno druhově

nejpestřejší společenstvo vodních bezobratlých dna s taxony o vysoké indikační

hodnotě. V Úsobrnském potoce byla navíc zjištěna bohatá populace střevle potoční,

která je zvláště chráněným druhem ryby s vysokými nároky na své životní prostředí.

V ostatních tocích se ryby buďto nevyskytují vůbec kvůli malé vodnatosti toku nebo je

ichtyocenóza značně ochuzena vlivem znečištění a úprav koryt.

Tab. 4 Hodnoty diverzitních a biotických indexů na sledovaných tocích

Proměnná Uhřický p. Úsobrnský p. Duranský p. Otinský p. Romže

počet taxonů 10 17 12 8 14

diverzita H

(Shannon –

Weaver)

1,78

slabá

2,27

dobrá

1,75

slabá

0,98

velmi nízká

1,81

slabá

saprobní index 2,19
β-

mezosaprobita

1,66
β-

mezosaprobita

0,66

oligosaprobita

0,82

oligosaprobita

2,29
β-

mezosaprobita

ASPT index 4,67

střední kvalita

5,45

střední kvalita

8,22

výborná

kvalita

7,17

výborná

kvalita

4,78

střední kvalita

Jakost vod

(ČSN 75 7221)

Třída II

mírně znečiš.

Třída II

mírně znečiš.

Třída I

neznečištěná

Třída I

neznečištěná

Třída III

znečištěná
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IV.3.2. Lepidopterologický průzkum

K ochranářsky a ekologicky nejvýznamnějším skupinám živočichů, které relativně

rychle a citelně reagují na sebemenší změny v ekosystémech, patří motýli

(Lepidoptera). Z nich to jsou pak motýli denní (Rhopalocera), kteří díky své denní

aktivitě a tím relativně dobré sledovatelnosti, patří k nejvyhledávanějším

bioindikačním skupinám živočichů. Mnohé druhy svou pouhou přítomností či velikostí

abundance poukazují na kvalitu a zachovalost daného území.

Do skupiny tzv. denních motýlů (Rhopalocera) řadíme nadčeleď Hesperioidea s

jedinou čeledí soumračníkovití (Hesperiidae) a nadčeleď Papilionoidea zahrnující

čeledi otakárkovití (Papilionidae), běláskovití (Pieridae), modráskovití (Lycaenidae),

pestrobarvcovití (Riodinidae), babočkovití (Nymphalidae) a okáčovití (Satyridae).

Plánovaným zásahem dotčené území bylo navštíveno v průběhu měsíce dubna a

počátkem května 2003. Výzkum byl zaměřen na denní motýly (Rhopalocera) a

doplněn o druhy s diurnální aktivitou z jiných čeledí. V terénu bylo pracováno

standardními metodami. Jedinci byly odchyceni pomocí entomologické sítě a v

převážném počtu případů na místě determinováni.

IV.3.2.1. Přehled zjištěných druhů

HESPERIIDAE - soumračníkovití

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) - soumračník jahodníkový

PAPILIONIDAE - otakárkovití

Papilio machaon Linnaeus, 1758 - otakárek fenyklový

PIERIDAE - běláskovití

Leptidea reali  Reissinger, 1989 - bělásek Realův

Pieris napi (Linnaeus, 1758) - bělásek řepkový

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) - bělásek řeřichový

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) - žluťásek řešetlákový
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LYCAENIDAE - modráskovití

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) - ohniváček černokřídlý

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) - ostruháček ostružinový

NYMPHALIDAE - babočkovití

Inachis io (Linnaeus, 1758) - babočka paví oko

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) - babočka kopřivová

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) - babočka admirál

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) - babočka bodláková

Araschnia levana (Linnaeus, 1758) - babočka síťkovaná

SATYRIDAE - okáčovití

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) - okáč pýrový

Zjištěné druhy dalších čeledí:

SPHINGIDAE - lišajovití

Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) - lišaj lipový

GEOMETRIDAE - píďalkovití

Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) - kropenatec jetelový

Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758) - tmavoskvrnáč vřesový

Xanthorhoe ferrugata  (Clerck, 1759) - píďalka hojná

IV.3.2.2. Podrobné rozepsání výskytu druhů

V okolí náspu porostlehé dřevinami (sloupy 155 - 156) se jednotlivě vyskytovaly

Pieris napi, Inachis io, Araschnia levana, Vanessa cardui, Ematurga atomaria  a

jediný právě vylíhlý jedinec lišaje Mimas tiliae.

Nedaleko zarostlé meze (164 - 165) byl pozorován prolétávající jedinec druhu Papilio

machaon, dále jedinci Vanessa atalanta a V. cardui, Aglais urticae a Inacis io.

Poblíž Úsobrna (173 - 174), v místě protínání Úsobrnského potoku, jsem pozoroval

Anthocharis cardamines, Pieris napi, Inachis io, Araschnia levana  a Xanthorhoe

ferrugata .
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V místě mezi Úsobrnem a Šubířovem (176 - 185) vedení prochází nejdelším lesním

porostem. Na lesním průseku pod stávajícím vedením byla diverzita Lepidopter

nejvyšší. Ale i zde se zjištěné druhy vyskytovaly jednotlivě či v počtu několika málo

jedinců (2 - 3). Zjištěny zde byly Pyrgus malvae, Pieris napi, Gonepteryx rhamni,

Vanessa cardui, Araschnia levana, Pararge aegeria, Callophrys rubi, Lycaena

phlaeas, Ematurga atomaria  a Chiasmia clathrata.

V úseku 188 - 191 vedení prochází nedaleko mok řadních lučních a podmáčených

křovinatých společenstev. V blízkosti se nachází také přírodní památka Skřípovský

mokřad. V uvedené oblasti byly zaznamenány druhy Pieris napi, Leptidea reali,

Anthocharis cardamines, Gonepteryx rhamni, Inachis io, Araschnia levana, Ematurga

atomaria a Chiasmia clathrata.

IV.3.2.3. Zhodnocení

Konicko patří k oblastem s nižší druhovou diverzitou Rhopalocer, ale i zde však

najdeme několik významných lokalit, jako PP Na Kozénku či PR Průchodnice. Ve

výstavbou dotčeném území se však významně jší lokality z pohledu výskytu

Lepidopter nenacházejí. Podstatná část trasy vedení prochází agrocenózami, které

nemají pro zachování genofondu Lepidopter oblasti větší význam. Z motýlů zde

zastihneme jednotlivě prolétající jedince nenáročných, většinou ubikvistických, či

značně rozšířených  druhů, jako Pieris napi, Anthocharis cardamines, Gonepteryx

rhamni,  Inachis io, Aglais urticae, Araschnia levana, Chiasmia clathrata, Ematurga

atomaria ........ Mimo uvedené taxony byly v oblasti zaznamenány také druhy

migrující - Vanessa atalanta a V. cardui. Jediný druh, který podléhá legislativní

ochraně, je Papilio machaon. Je to však druh značně rozšířený, kterého jsem ve

zkoumaném území zaznamenal pouze při přeletu. Biologicky hodnotnější částí je

pouze průsek v lesním komplexu mezi Úsobrnem a Šubířovem, kde jsme

zaznamenali několik druhů Lepidopter vázaných na luční biotopy (Lycaena phlaeas,

Pyrgus malvae) a biotopy křovinatého charakteru (Callophrys rubi). Ale i tyto

uvedené patří k druhům rozšířeným a vcelku běžným. Druhem polozastíněných

lesních světlin je Pararge aegeria.
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Jak je z výše uvedeného patrné, plánované p řeložení vedení 2 x 110 kV mezi Konicí

a Opatovicemi nemůže znamenat výrazný zásah do diverzity Lepidopter a není tak

předpoklad ochuzení genofondu motýlů ve zkoumaném území. Většina trasy

prochází biologicky nehodnotnými zemědělsky využívanými lokalitami. Uvedené

území lze zařadit k lepidopterologicky chudým oblastem, na kterém nebyl

zaznamenán výskyt ochranářsky hodnotných druhů.

IV.3.3. Batrachologický a herpetologický průzkum

IV.3.3.1. Metodika

V průběhu jarních měsíců roku 2003 byla lokalita několikrát navštívena. V terénu byly

vyhledáváni jedinci obojživelníků a plazů, případně jejich vývojová stádia. Odchyt byl

prováděn do ruky. Determinace byla provedena na místě a v případě potřeby byla

použita lupa 6x zvětšující. Ihned poté byly jedinci vypuštěni zpět. Nomenklatura byla

převzata z práce NEČAS P., MODRÝ D. & ZAVADIL V., 1997: Czech Recent and

Fossil Amphibians and Reptiles and Field Guide.

Jelikož plánované území výstavby prochází p řevážně přes ornou půdu, případně

intenzivně obhospodařované louky, lokalit pro výskyt obojživelníků nebo plazů zde

není mnoho. Za místa možného výskytu můžeme považovat vodní toky nebo remízky

a okraje větších lesních porostů. Jako vhodné místo pro dlouhodobý výskyt ještěrky

se jeví vykácený průsek lesním porostem přes vrchy Lavičná a Vítočeň.

Pravděpodobný je také výskyt některých druhů obojživelníku poblíž PP Skřípovský

mokřad (viz Zvláště chráněná území), který však nebyl v rámci průzkumů potvrzen.

IV.3.3.2. Výsledky

Při samotném průzkumu byla nalezena vývojová stádia skokana hnědého (Rana

temporaria) v Úsobrnském potoce.

Dále byly zjištěni dva jedinci ještěrky obecné (Lacerta agilis) v lesním porostu na

vrchu Lavičná.

Skokan hnědý je velká a mohutná žába, v dospělosti měří až 10 cm. Rozšířen je po

celé střední, západní a severní Evropě. Žije hlavně ve vlhkém prostředí od mořské

hladiny až do 2500 m n.m. Na prostředí nemá zvláštní nároky. Žije i v okolí lidských
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příbytků. Nejvhodně jší životní prostředí pro něj jsou vlhké nížiny. Jde o jedinný druh

našich obojživelníků, který není zařazen mezi zákonem chráněné druhy.

Ještěrka obecná je silná ještěrka s krátkou zaoblenou hlavou, zploště lým tělem a

poměrně mohutným ocasem. Celková délka je 20 - 24 cm. Areál rozšíření v Evropě

zasahuje větší část kontinentu s výjimkou jižní a západní Francie, Itálie,

Pyrenejského poloostrova a Skandinávie (mimo jižní část). Obývá nejrozmanitější

místa např. okraje lesů a polí, železniční náspy, křoviny, opuštěné lomy a pískovny

atd. Ještěrka obecná je druhem zvláště chráněným, náležícím do kategorie silně

ohrožený.

IV.3.3.3. Zhodnocení

Malé množství odchycených jedinců v průběhu terénního průzkumu souvisí

především s již zmíněnou skutečností, že na zájmovém území se nachází pouze

malý počet vhodných lokalit. Za další příčinu můžeme považovat dlouhotrvající velmi

teplé počasí, které negativně ovlivňuje především populace obojživelníků v důsledku

vyschnutí vodních recipientů či ústupu mě lkých litorálních zón.

I přes zjištěné skutečnosti však můžeme považovat za pravděpodobný výskyt

některých druhů monitorovaných skupin p ředevším v okolí PP Skřípovský mokřad.

IV.3.4. Ornitologický průzkum

Posuzované území lze z ornitologického hlediska hodnotit jako typický segment

běžné zemědě lské krajiny pahorkatiny. Auto ři, kteří se zabývají strukturou

ornitocenóz zemědě lské krajiny, prakticky shodně konstatují, že počet ptačích druhů

(diverzita) a zejména denzita jsou úměrné podílu rozptýlené dřevinné zeleně v krajině

(např. BULL, MEAD et WILLIAMSON, 1976; FUCHS et SCHIFFERLI, 1980; JANDA

et ŘEPA, 1985; ŘEPA 1985; PYKAL, 1988 adal.). Z tohoto hlediska pak pro avifaunu

zemědě lské krajiny mají polní remízy a podobné krajinné prvky (staré sady, aleje

atd.) mimořádný význam. Podstatnou okolností, ovlivňující biodiverzitu avifauny, je

ovšem prostorová struktura d řevinných porostů zemědě lské krajiny (Janda et Řepa

l.c.), což je prokázáno i při studiu avifauny lesů (např. BUREŠ, 1992 adal.). Proto se

mnohé práce zaměřují na strukturu ptačích společenstev v jednotlivých typech
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rozptýlené zeleně v zemědělské krajině (BALÁT, 1985; MOUDRÝ, 1986; BURGER,

1987). Studován byl i vliv prostorového uspořádání jednotlivých prvků rozptýlené

zeleně z hlediska závislosti počtu ptačích druhů a denzity na velikosti a tvaru

jednotlivých prvků včetně působení tzv. ostrovního efektu (CIESLAK, 1985; OPDAM,

RIJSDIJK et HUSTINGS, 1985). Tyto práce také výrazně napomáhají dotvářet

teoretickou základnu pro přírodovědná východiska pro praktickou realizaci územních

systémů ekologické stability v zemědělské krajině.

Cílem zpracovávaného průzkumu bylo zhodnotit vliv připravované liniové stavby

vysokého napětí na ptactvo. Problematika negativního vlivu sloupů vysokého napětí

na ptáky je v literatuře poměrně obsáhle popisována (např. KUMBERA, 1977;

OTÁHAL, 1985 atd.). Jedná se p ředevším o tzv. „sloupy smrti“. Dravci, sovy, čápi i

volavky v zemědělské krajině často využívají vysoké sloupy s vedením VN jako

pozorovatelny k lovu kořisti i jako odpočinkové body v krajině. Ptáci dávají obvykle

přednost sloupům s rameny kolmými ke směru převládajícího větru, častěji také

usedají na sloupy s rameny kolmými na údolnici terénu. P ři dosedání ptáků na

konzolu mezi izolátory se může pták dotknout křídly elektrického vodiče. Vznikne tak

elektrický oblouk a při výboji vznikají těžké popáleniny na k řídlech a nohách ptáků.

Nebezpečí pro ptáky se zvyšuje v mlhavém počasí, kdy vlivem zvýšené vlhkosti je

ptačí peří vodivější a účinky elektrického výboje jsou pak horší. Charakteristickým

znakem ptáků poraněných nebo usmrcených elektrickým proudem na „sloupech

smrti“ je jakoby sežehnuté pe ří na křídlech (části praporů na ručních letkách) a

drobné podlitiny na spodní části běháků. Umírání těžce zraněných velkých ptáků pod

sloupy VVN je obvykle časově značně vleklé.

Ochrana velkých ptáků před úrazem či zabitím na sloupech VVN byla koncem 80. let

20. stol. regionálně řešena na základě aktivit ochranářů přírody (např. v okrese Nový

Jičín) instalací tzv. ochranných laviček (vodorovných tyčí zhruba 30 cm nad

izolátory). V poslední době si provozovatelé rozvodů VVN začínají tento problém

stále více uvědomovat a postupně přecházejí na provedení sloupů VVN „typu dráp“,

které jsou z hlediska ochrany ptáků vysoce bezpečné (izolátory obráceny k zemi).
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IV.3.4.1. Metodika

Pro terénní průzkum jsme po základní rekognoskaci terénu použil modifikaci klasické

„pásové metody“ používané pro kvantitativní výzkumy ptáků (JANDA et ŘEPA,

1986), zejména pro srovnávací výzkumy avifauny v biotopech „liniového“ tvaru. P ři

této metodě pozorovatel prochází po linii definované délky a zaznamenává ptáky

pozorované uvnitř pásu šířky 50 m, tj. 25 m na obě strany od pozorovatele. Při

terénním průzkumu jsem nad rámec stanovené 50-ti metrové šířky pásu

zaznamenával zjištěný výskyt dravců (Falconiformes)1, protože uvažovaný vliv

připravované stavby VVN by měl přímo ovlivnit především střední a velké druhy

ptáků. Délka „pásu“ je dána délkou uvažované výstavby vedení VVN. P ři použití této

metody je ovšem nutno mít na paměti, že zjištěné údaje o kvantitě jednotlivých druhů

jsou pouze relativní. V p řípadě přesných kvantitativních výzkumů nejsou ptáci zjištění

mimo sčítaný pás započítáni; stejně nejsou započítáni ptáci kteří od pozorovatele po

vyplašení odlétli ve směru linie, protože by mohli být započítáni dublovaně. Pro účely

tohoto terénního průzkumu (k hodnocení avifauny v prostoru uvažované liniové

stavby VVN) však nebylo nutné zjišťovat kvantitativní údaje zcela precizně

(podstatné jsou zde údaje kvalitativní). Zjištění výskytu  sov ve studovaném území

jsme provedli dvěma večerními poslechy hlasových aktivit sov bodovou metodou

v období počátku dubna. Za prokazatelně hnízdící druh jsme považovali minimálně

trojí opakované ověření zpívajícího samce na tomtéž místě.

Matematický postup, umožňující z výsledků liniového sčítání vypočítat skutečnou

hustotu výskytu ptáků v určitém biotopu, uvádí běžně dostupné metodiky (viz nap ř.

JANDA et ŘEPA, 1986).

IV.3.4.2. Výsledky

Ve studovaném území jsme zaznamenali po dobu terénního průzkumu výskyt celkem

54 druhů ptáků, z toho pro 29 druhů bylo prokázáno hnízdění (opakovaný výskyt

zpívajícího samce vyznačujícího hnízdní okrsek).

                                                
1 Pro zimní kvantitativní sčítání dravců je metodicky doporučována šířka pásu cca 400 m.
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Z výčtu hnizdících ptáků je 5 druhů zvláště chráněných (podle přílohy vyhlášky

č.395/1992 Sb.).  :

žluva hajní (Oriolus oriolus) - silně ohrožený

krutihlav obecný (Jynx torquila) - silně ohrožený

ťuhýk obecný (Lanius colurio) - ohrožený

slavík obecný (Lusciana megarhynchos) - ohrožený

koroptev polní (Perdix perdix) - ohrožený

Bez dokladu o hnízdění byl zjištěn výskyt :

krahujce obecného (Accipiter nisus) - silně ohrožený

křepelky polní (Coturnix coturnix) - silně ohrožený

krkavce velkého (Corvus corax) - ohrožený

lejska šedého (Muscicapa striata) - ohrožený

U dalších minimálně pěti druhů ptáků, které nebyly zjištěny terénním průzkumem, lze

z charakteru krajiny usuzovat na jejich alespoň občasný výskyt během tahu (jestřáb

lesní, čáp bílý, volavka popelavá, káně rousná, pochop rákosní).

Tab. 5 Hnízdní denzita nejdůležitějších (dominantních) ptačích druhů v sledovaném

linii

Druh Denzita (páry.10
ha-1)

Fringilla coelebs 21,3

Emberiza citrinella 6,2

Phylloscopus

collybita

13,9

Erithacus rubecula 2,9

Prunella modularis 2,1

Sylvia atricapilla 3,5

Alauda arvensis 2,5

Sitta europaea 1,3

Hippolais icterina 2,8

Acrocephalus

palustris

4,4

Locustella fluviatilis 0,8
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IV.3.4.3. Výskyt ptáků v jednotlivých významnějších biotopech

   na studované linii:

a) Remízky mezi Velkými Opatovicemi a Úsobrnským potokem

Na celé linii byly studovány tyto mikrolokality : malý remíz listnatých stromů a keřů

výměry cca 25 x 30 m pod vedením VVN západně od Uhřického potoka; liniové

porosty starých (loňských) zbytků rákosin a ojedině lé keře podél Uhřického potoka;

malý remíz z náletových keřů a listnáčů přímo pod trasou VVN východně od

Uhřického potoka; liniové společenstvo keřů (náletové trnky adal.) a rákosina podél

meliorační struhy vedoucí západně od silnice Uhřice – Jaroměřice; keři zarostlá mez

v lokalitě „Mezicestí“ na severozápadním svahu kóty Vrchhora (554 m n.m.); orná

půda tvořící matrix tohoto území.

Dominantními hnízdícími druhy pták ů jsou zde skřivan polní (Alauda arvensis) na

plochách orné půdy a v  biotopech remízů a liniových porostů dřevin strnad obecný

(Emberiza citrinella) a budníček menší (Phylloscopus collybita), v rákosině je

dominantním druhem rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris). Dalšími

prokazatelně hnízdícími druhy v těchto biotopech jsou : pěnice černohlavá (Sylvia

atricapilla), ťuhýk obecný (Lanius collurio). V remízku pod trasou VVN východně od

Uhřického potoka bylo nalezeno staré (tj. neobsazené) hnízdo kosa černého (Turdus

merula) a dvě stará neobsazená hnízda kalouse ušatého (Asio otus).

b) Břehové porosty Úsobrnského potoka

Ekologicky hodnotný liniový biotop p řírodě blízkých břehových porostů,

diferencovaný do několika pater, tvořený ve sledovaném úseku převážně olší

lepkavou, jasanem ztepilým a podrostem javoru babyky a bezu černého.

Z dominantních druhů zde bylo prokázáno hnízdění budníčka menšího (Phylloscopus

collybita), sedmihláska hajního (Hippolais icterina), červenky obecné (Erithacus

rubecula), dále jako akcesorický druh zde hnízdí pěnkava obecná (Fringilla coelebs),

drozd zpěvný (Turdus philomelos), žluva hajní (Oriolus oriolus) a strakapoud velký

(Dendrocopos major). Pozorovali jsme zde dále výskyt druhů : zvonka zeleného

(Carduelis chloris), čížka lesního (Carduelis spinus), vrabce polního (Passer

montanus), což jsou zcela běžné druhy těchto biotopů a pravděpodobně zde také

hnízdí v širším okolí.
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c) Jehličnatý lesní komplex mezi kotami Durana (627 m n.m.) a Lavičná (625 m

n.m.)

Pruh ochranného pásma vedení VVN je občasně udržován vyřezáním dřevin, takže

je tvořen hustými nárosty „pionýrských“ dřevin, především břízou a topolem osikou,

na východním okraji lesního komplexu (jižně od Šubířova) přechází linie VVN

Duranský potok lemovaný olšinou, okolní lesní porosty tvo ří převážně monokultury

smrku.

Hnízdí zde dominantně pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a budníček menší

(Phylloscopus collybita), dále zde hnízdí tyto druhy : hrdlička divoká (Streptopelia

turtur), kos černý (Turdus merula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), červenka

obecná (Erithacus rubecula), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá

(Prunella modularis), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček větší

(Phylloscopus trochilus); při východním okraji lesa cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)

a střízlík obecný (Troglodytes troglodytes). Zjisti li jsme výskyt kukačky obecné

(Cuculus canorus), datla černého (Dryocopus martius), sojky obecné (Garrulus

glandarius), šoupálka dlouhoprstého (Certhia familiaris), brhlíka lesního (Sitta

europaea), sýkory koňadry (Parus major), králíčka obecného (Regulus regulus) a

stehlíka obecného (Carduelis carduelis). Při nočním náslechu jsme zde zjistili

hlasové projevy puštíka obecného (Strix aluco), svědčící o hnízdění v blízkém okolí

této lokality. Zřejmě ve velmi blízkém okolí hnízdí i káně lesní (Buteo buteo).

d) Biotopy pastvin, remízů a niv mezi Skřípovem a Šubířovem

Linie prochází ekologicky cennými společenstvy druhově bohatých pastvin a nivy

Otínského potoka s navazující olšinou, porostem vysokých ostřic a degradovanou

nivní loukou.

 Hnízdí zde budníček menší (Phyllosscopus collybita), strnad obecný (Emberiza

citrinella), kos černý (Turdus merula), červenka obecná (Erithacus rubecula), pěnice

černohlavá (Sylvia atricapilla), cvrči lka říční (Locustella fluviatilis), sýkora koňadra

(Parus major), skřivan polní (Alauda arvensis). Zřejmě v blízkém okolí sledované linie

hnízdí pěnkava obecná (Fringilla coelebs), špaček obecný (Sturnus vulgaris), žluva
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hajní (Oriolus oriolus), sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) a žluna zelená (Picus

viridis).

e) Biotop smrkového lesa „Zvoník“ severovýchodně od Skřípova

Linie VVN, procházející lesní komplex převážně smrkové monokultury, je tvořena

pásem náletových seřezávaných listnáčů výšky cca 3 m.

Hnízdí zde dominantně pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a budníček menší

(Phyllosscopus collybita). Akcesorickými hnízdícími druhy jsou podél sledované linie

tyto druhy : drozd zpěvný (Turdus philomelos), červenka obecná (Erithacus

rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), brhlík lesní (Sitta europaea), sýkora

koňadra (Parus major) a vrabec polní (Passer montanus). Vyskytuje se zde bez

dokladu o hnízdění dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), strakapoud

velký (Dendrocopos major), čížek lesní (Carduelis spinus) a hýl obecný (Pyrrhula

pyrrhula), při okraji lesa strnad obecný (Emberiza citrinella).

f) Biotopy otevřené krajiny kolem železnice při jižním okraji Konice

Polní listnatý remízek, ojedinělé keře podél železniční trati, zahrada, potok

s břehovým porostem podél silnice Konice – K řemenec, tři menší rybníčky (dva

vypuštěné).

Dominantním hnízdícím druhem je strnad obecný (Emberiza citrinella), dále zde

hnízdí budníček menší (Phylloscopus collybita), zvonohlík zahradní (Serinus

serinus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), koroptev polní (Perdix perdix), bažant

obecný (Phasianus colchicus), drozd zpěvný (Turdus philomelos), červenka obecná

(Erithacus rubecula), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), brhlík lesní (Sitta

europaea), sýkora koňadra (Parus major) a vrabec polní (Passer montanus). Bez

dokladu o hnízdění přímo v okolí sledované linie se zde vyskytuje rehek domácí

(Phoenicurus ochruros), konipas bílý (Motacilla alba), straka obecná (Pica pica),

ťuhýk obecný (Lanius collurio), a lejsek šedý (Muscicapa striata). V okolí rybníčků

jsem bez dokladu o hnízdění pozoroval běžné druhy : rákosníka zpěvného

(Acrocepalus palustris), kachnu divokou (Anas platyrhynchos) a lysku černou (Fulica

atra).

http://www.ecological.cz


Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice - Biologické hodnocení

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                        

Ecological Consulting, spol. s r.o.
www.ecological.cz

38

g) Lesní celek p ři jihovýchodním okraji Konice

Pata zalesněného svahu, navazující na rekultivovanou skládku, tvo ří bezodtokou

depresi zarostlou stromovými vrbami s olšemi a javory. Samotný lesní komplex je

tvořen převážně smrkovými porosty, pás pod trasou VVN tvoří seřezávané listnaté

nálety.

V biotopu terénní deprese při patě svahu hnízdí prokazatelně střízlík obecný

(Troglodytes troglodytes), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), slavík obecný (Luscinia

megarhynchos) a pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla). V lesním komplexu hnízdí

dominantně pěnkava obecná (Fringilla coelebs) a budníček menší (Phyllosscopus

collybita), dále zde prokazatelně hnízdí kos černý (Turdus merula), brhlík lesní (Sitta

europaea), sýkora modřinka (Parus caeruleus), červenka obecná (Erithacus

rubecula). Bez dokladu o hnízdění jsem zjistil výskyt strakapouda velkého

(Dendrocopos major),  sýkory babky (Parus palustris), sojky obecné (Garrulus

glandarius) a strnada obecného (Emberiza citrinella).

V celém širším okolí sledované linie se běžně vyskytují tyto druhy: velmi hojně

skřivan polní (Alauda arvensis), káně lesní (Buteo buteo), krkavec velký (Corvus

corax), kukačka obecná (Cuculus canorus), vzácně se zde objevuje poštolka obecná

(Falco tinnunculus) a obtížně zjistitelný krahujec obecný (Accipiter nisus). Tyto druhy

zde v hnízdní době dosahují denzity typické pro obdobné biotopy otev řené

zemědě lské krajiny pahorkatin. Z nezjištěných velkých druhů ptáků lze v tomto území

oprávněně předpokládat výskyt jestřába lesního (Accipiter gentilis), v době tahu je

zde vysoce pravděpodobný výskyt minimálně těchto druhů : čápa bílého (Ciconia

ciconia), volavky popelavé (Ardea cinerea), pochopa rákosního (Circus aeruginosus)

a káně rousné (Buteo lagopus).

IV.3.4.4. Diskuse

K několika málo druhům ptáků zemědělské krajiny, jimž prospívají změny krajiny

obecně hodnocené jako negativní, patří především skřivan polní. Vyšší denzita

tohoto druhu je zjišťována v zemědělské krajině s minimem prvků rozptýlené

dřevinné zeleně (např. JANDA, 1990). Početností skřivana polního v konkrétních

typech zemědělské krajiny se zabývali např. LELEK a HAVLÍN (1957). Jako nejméně
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příhodný biotop pro tento druh označují porosty vzrostlého vysokého obilí; pro luční

porosty se obvykle uvádí denzita kolem 3,3 páru/10 ha (ROBSON et WILLIAMSON,

1972).

Početnost strnada obecného v zemědě lské krajině nejvýrazně ji ovlivňuje přítomnost

a rozsah pásových a liniových porostů dřevin. V optimálních biotopech zemědělské

krajiny s dostatečně vysokým podílem dřevinných porostů dosahuje strnad obecný

hustoty zhruba 5 – 7 párů/10 ha.

Pěnkava obecná je sice druhem výrazně eurytopním, spíše ji však považujeme za

lesní druh. U pěnkavy je zjišťována těsná hnízdní vazby na jehličnaté stromy (např.

ŘEPA, 1979, zjistil v plošně malých smrkových polních lesících přepočtenou

průměrnou denzitu pěnkavy až 105 párů/10 ha).

Početnost dutinových ptáků je samozřejmě v hnízdním období určována množstvím

dostupných dutin v přestárlých stromech či ptačích budkách. Z tohoto hlediska je

zemědě lská krajina a kulturní jehličnaté lesy pro tyto ptáky biotopem nevyhovujícím.

Např. pro sýkoru modřinku je denzita v zemědě lské krajině uváděna kolem 0,07

páru/10 ha, v biotopech starých listnatých lesů v hodnotě kolem 22 ex./10 ha

(ŠŤASTNÝ, 1973).

Preference jednotlivých pater dřevin u budníčka menšího souvisí s potravními

nároky, umístění hnízda pak vyžaduje možnost krytu v bohatém bylinném podrostu.

Velmi malé respektive žádné možnosti hnízdění pro tento obecně rozšířený druh

tvoří jehličnaté monokultury a zemědělská krajina s absencí stromů.

Z hlediska předpokládaného vlivu posuzované stavby VVN na ptactvo je podstatné

především kvalitativní složení avifauny velkých druhů (káně lesní , puštík obecný

atd.).

Během terénního výzkumu jsme nezjisti li žádné případy hnízdění ptáků přímo na

sloupech vedení VVN. Případy hnízdění krkavců velkých (Corvus corax) na

stožárech VVN jsou z li teratury známé (např. RŮŽIČKA, 1988). Na sloupech v okolí

Konice je umístěno několik umě lých hnízdních budek pro poštolku obecnou z plastu,

v době průzkumu nebyly budky obsazeny hnízdícími ptáky.
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IV.3.4.5. Zhodnocení

V rámci terénního výzkumu v pásu krajiny v prostoru uvažované liniové stavby VVN

jsme zjistili v jarním období 2003 výskyt 53 druhů ptáků. Nejhojně jšími hnízdícími

druhy jsou druhy typické pro otevřenou zemědělskou a lesní krajinu pahorkatin

(strnad obecný, pěnkava obecná, budníček menší). Z hlediska posuzování vlivu

zamýšlené stavby na ptactvo je zejména významné potvrzení skutečnosti, že lokalita

je loveckým revírem káně lesní a puštíka obecného; z dalších velkých ptáků se zde

poměrně běžně vyskytuje krkavec velký. V období tahu se zde s největší

pravděpodobností vyskytují i další velké druhy pták ů.

Vliv uvažované výstavby vedení VVN na společenstvo volně žijících ptáků bude

nepřímý i přímý. Jako nepřímý vliv existence vedení VVN lze označit udržování

ochranného pásu pod vedením VVN při průchodu vedení přes lesní komplexy.

Vyřezáváním a ořezem náletových dřevin je v prostředí jehličnatých monokultur

vytvářen ekotonový biotop druhově výrazně bohatší, než souvislá smrková

monokultura. Z tohoto hlediska lze nepřímý vliv vedení VVN na avifaunu

charakterizovat jako spíše pozitivní.

Přímý vliv rekonstrukce vedení VVN na volně žijící velké druhy ptáků může být

v zásadě dvojí : (a) buďto výrazně negativní při instalaci tzv. „sloupů smrti“, u nichž

není konstrukčně zajištěno bezpečné dosedání ptáků do blízkosti izolátorů, nebo (b)

pozitivní při instalaci sloupů konstrukčně zabezpečených tak, že p ři dosednutí ptáků

na sloupy nemůže dojít k úrazu či zabití ptáka.

    

IV.4. Územní systém ekologické stability (ÚSES), zvláště chráněná území a

významné krajinné prvky

IV.4.1. ÚSES

Územní systém ekologické stability je vymezován na základě zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně

propojený soubor přirozených i pozměněných, přírodě však blízkých ekosystémů.

ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na

okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné

využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádí orgány územního
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plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodá řskými, ochrany

zemědě lského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní, regionální a nadregionální.

Regionální a nadregionální ÚSES byl pro území České republiky naposledy

zpracován v roce 1996.

Trasa VVN protíná následující skladebné prvky ÚSES:

• V k.ú. Velké Opatovice kříží trasa VVN funkční lokální biokoridor (LBK) Stará

dálnice Stará dálnice, což je násep tzv. německé dálnice. Jedná se převážně

o druhově pestrá společenstva náletových dřevin a bylinná společenstva,

vzniklá spontánní sukcesí.

• V k.ú. Uhřice prochází vedení LBK Uhřický potok (nefunkční), tvořeným

břehovými prosty kolem výše jmenovaného potoka. Dále trasa prochází

funkčním LBC Nad Uhřickým potokem (Remíz), což je remíz na vrcholku

terénní vlny v černozemní biochoře Boskovické brázdy. Rákos, pámelník,

hloh, bezy, trnka, růže šípková, ve střední části stromové skupiny.

• V k.ú. Úsobrno vedení kříží funkční LBC U Nového mlýna. Osu biocentra tvoří

tok Úsobrnky s doprovodnými porosty olší, vrb, jasanů a topolů.  a dále

funkční NBK 11 vedoucí od BC IX na k.ú. Jaroměřice k RBC 275 Duraně.

• V k.ú. Jaroměřice trasa vedení kříží nefunkční BK 32, spojující funkční BC

XXXIX a nefunkční BC XXXVIII. Jedná se o paralelní větev nadregionálního

biokoridoru (NBK 11), spojujícího NBC Březinky a Úsobrnka. Samotný NBK 11

kříží vedení v k.ú. Úsobrno (viz výše).

• Na k.ú. Skřípov kříží vedení BK, jenž vede od BC Skřípovské boří dolů údolím

Otínského potoka.

• V k.ú. Konice vedení prochází částečně funkční BK 9b, který spojuje funkční

BC 5 a částečně funkční BC 9. Dále prochází funkčním BK 6, který je veden

nivou říčky Romže a těsně navazujícím částečně funkčním BC 7, které se

nachází na rekultivované půdě (původně skládka). Poslední části ÚSES,

kterou vedení v tomto úseku kříží je částečně funkční BK 21, jehož část je

navržen přes lán orné půdy.
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Co se týká přímého zásahu do jednotlivých prvků ÚSES, jedná se o několik míst, kde

mají být podle projektu umístěny sloupy přímo do skladebných prvků nebo do jejich

bezprostřední blízkosti. Jedná se o sloupy č. 164 a 165, které mají být umístěny do

LBK Uhřický potok a LBC Nad Uhřickým potokem, dále sloup č. 174, který je umístěn

v bezprostřední blízkosti LBC U Nového mlýna a sloup č. 182, navržený na území

NBK 11, který spojuje BC IX a RBC Duraně. Sloup č. 211 se má nacházet v blízkosti

BC 7 u rybníka Jílovec.

Přestože stavby vedení VVN není typickou liniovou stavbou, bránící živočichům v

migraci, můžeme se zde pro úplnost zmínit o významu jednotlivých biokoridorů z toto

hlediska. Pro posouzení jsme vycházeli z Mapy kategorizace území ČR z hlediska

výskytu a migrace velkých savců (HLAVAČ & ANDĚL 2001). Zájmové území je

možno na základě výše zmiňovaného materiálu rozdělit do dvou typů.

Naprostá většina území (počínaje Velkými Opatovicemi) je součástí oblasti
zvýšeného významu. Tato oblast předpokládá současný nebo budoucí výskyt

velkých zvířat (rysa, jelena, losa).

Okolí Konice je součástí oblasti méně významné, bez výskytu jvelkých druhů savců

avšak s pravidelným výskytem srnce a prasete divokého.

IV.4.2. Zvláště chráněná území

Zvláště chráněná území jsou území přírodovědecky či esteticky velmi významná

nebo jedinečná, vyhlášená podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Trasa vedení přímo nekoliduje s žádným zvláště chráněným územím. Nejblíže, cca

150 m jižně od stávajícího vedení 400 kV se nalézá Přírodní památka (PP)

Skřípovský mokřad, vyhlášená Okresním národním výborem 1. 11. 1990 na celkové

výměře 2,67 ha, v katastrálním území Skřípov (severně od stejnojmenné obce).

Jedná se o mokřadní louky s tůněmi, které slouží jako refugium obojživelníků. Podle

práce "Inventarizační botanický a orientační lesnický a zoologický průzkum" je na

lokalitě a v jejím okolí možno nalézt následující zákonem chráněné druhy:

rostliny: Kosatec sibiřský (Iris sibirica) - silně ohrožený

(při posledním průzkumu nebyl nalezen, místo něj Iris pseudacorus)

Zevar nejmenší (Sparganium minimum) - silně ohrožený
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Hadí mor nízký (Scorzonera humilis) - ohrožený

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) - ohrožený

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) - ohrožený

Upolín nejvyšší (Trollius altissmus) - ohrožený

živočichové (obojživelníci a plazi):

Zmije obecná (Vipera berus) - kriticky ohrožený

   Čolek horský (Triturus alpestris) - silně ohrožený

Čolek obecný (Triturus vulgaris) - silně ohrožený

Ještěrka živorodá (Oothoca vivipara) - silně ohrožený

Ropucha obecná (Bufo bufo) - ohrožený

Užovka obojková (Natrix natrix) - ohrožený

Některé z těchto zvláště chráněných druhů se nacházejí také v jeho širším okolí.

Cca 600 m jižně od stávajícího vedení se nachází Přírodní rezervace Durana

(komplex bukových porostů s ojedině lými exempláři mohutných jedlí), rozkládající se

na katastrálním území Úsobrno na ploše 46,49 ha. PR Durana  byla vyhlášena

nařízením Okresního úřadu Blansko č. 17/98, ze dne 22. července 1998.

IV.4.3. Významné krajinné prvky

Podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je VKP definován jako

ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její

typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability, nap ř. lesy, vodní toky, údolní

nivy atd. Dále mezi ně patří i jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 příslušný

orgán ochrany přírody.

Vodní toky - definici VKP vodní tok je t řeba hledat v zákoně č.254/2001 Sb., o

vodách, který ve svém §43 definuje vodní tok jako povrchové vody tekoucí vlastním

spádem v korytě trvale nebo po p řevažující část roku, a  to včetně vod v nich uměle

vzdutých.
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Plánovaná trasa VVN je 7 x k řížena vodními toky. Jedná se o Uhřický, Usobrnský,

Duranský, Otínský potok, říčku Romži a bezejmenný náhon. Za nejhodnotně jší vodní

biotop lze označit Úsobrnský a Duranský potok (viz. Hydrobiologický průzkum).

Údolní niva - jsou vytvořeny podél vodních toků. Jejich přesná definice pro potřeby

zákona o ochraně přírody a krajiny však nebyla v zákoně samém ani jeho prováděcí

vyhlášce podána. Existuje tak pouze  sdělení legislativního odboru Ministerstva

životního prostředí č.10, které bylo publikováno ve Věstníku ministerstva č.4/1993.

Udolní niva je zde definována jako“… biotop, jehož utváření, složení a vzájemné

vztahy jeho jednotlivých složek jsou ovlivňovány hydrologickými poměry vodního toku

(výše hladiny spodní vody, občasné záplavy). Údolní niva je charakterizována

geomorfologicky (utvářením terénu), především však druhovým spektrem typických

(rostlinných) společenstev (doprovodné břehové porosty, společenstva vlhkomilných

druhů rostlin). Terénními úpravami, zástavbou či jinými technickými zásahy ztrácejí

tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak (p řestože jejich fyzikální-

hydrologická charakteristika může zůstat zachována) hodnoceny jako údolní niva ve

smyslu §3 písm. B) zákona ČNR č.1/192 Sb.“  Z praktického důvodu je na základě

našich zkušeností v území silně poznamenaném lidskou činností  vhodné za údolní

nivu ve smyslu VKP považovat břehy vodních toků s vytvořenými břehovými porosty

(či bez nich) do vzdálenosti cca 15 m od břehové hrany a to bez ohledu jestli došlo

k zásadní změně přírodního charakteru těchto prostorů. Důvodem je skutečnost, že

VKP mají v krajině významnou ekologicko stabilizační funkci, která musí být nadále

posilována.

Na zájmovém území je možno za významnou považovat údolní nivu Otínského

potoka. Jedná se zejména o lokalitu, která se nachází poblíž PP Skřípovský mokřad

(sloup 191) s několika zvláště chráněnými druhy (viz Zvláště chráněná území.)

Les -  definice tohoto VKP není opět stanovena legislativou na úseku ochrany přírody

a krajiny a vychází tak ze zákona č.289/1995 Sb., o lesích. Zde je les definován jako

lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (nezpevněné

i zpevněné lesní cesty, vodní plochy, lesní pastviny, políčka pro zvěř, atd.) (Sdělení

Ministerstva životního prostředí č.9 publikované ve Věstníku ministerstva č.3/1996).
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Jedná se především o lesní porost na vrchu Lavičná a Vítočeň (sloupy 173 - 184) a

dále menší lesní porosty Skřípovské boří (188 - 192) a Zvoník (193 - 195). Vedení

také prochází v těsné blízkosti lesního porostu Bukovina (196 - 200).

Na trase výstavby VVN se nenacházejí žádné registrované VKP.

IV.5. Krajinný ráz
IV.5.1. Metodika hodnocení krajinného rázu

V současné době je používáno několik metodik pro hodnocení krajinného rázu, např.

„Metodika krajinářského vyhodnocení pro územně plánovací dokumentaci“, „Pracovní

metodika krajinářského vyhodnocení pro liniové stavby“. Dále existuje několik

metodik publikovaných v různých časopisech, např. KOCOURKOVÁ, J. (1997) O

jedné z metod estetického hodnocení krajiny.

Pro posouzení vlivu stavby (vedení 2x110 kV) na krajinný ráz jsme použili metodiku

„Hodnocení krajinného rázu (BUKÁČEK  a kol. 1999) publikovanou Správou CHKO.

Během vypracování naší dokumentace byl rovněž brán zřetel na články Ing. arch.

Vorla, které byly publikovány v různých periodikách (viz seznam literatury).

V následujícím odstavci je popsán stručný postup krajinářského hodnocení dle

metodiky BUKÁČEK A KOL. (1999).

Vlastní vyhodnocení krajinného rázu probíhalo v těchto krocích:

1. Vymezení a diferenciace krajinných celků (KC) a krajinných prostorů

(KP), kterých se záměr dotkne

2. Stanovení základních charakteristik krajinného rázu dotčených

krajinných celků a krajinných prostorů, stanovení jejich významu a

projevu, identifikace hodnot jednotlivých charakteristik krajinného

rázu pro jednotlivé KC 2

3. Začlenění záměru jako další charakteristiky KC, stanovení intenzity

vlivu na charakteristiky a hodnoty krajinného rázu

                                                
2 Identifikované hodnoty krajinného rázu jsou uvedeny v příloze
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Pojem krajinný ráz, jeho legislativní vymezení

Pojem krajinný ráz zavedl do praxe zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny. Krajinný ráz je v něm definován jako přírodní, kulturní a historická

charakteristika určitého místa či oblasti. Krajinný ráz je chráněn před činností

snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména

umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na

zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních

dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Charakteristiky krajinného rázu

Krajinný ráz je určován charakteristikami a hodnotami. Rozlišujeme charakteristiky

přírodní, kulturní a historické.

Přírodní charakteristiku vytváří především geologické, geomorfologické,

hydrogeologické, klimatické a biologické poměry. Patří k nim zejména typ reliéfu

krajiny, příslušnost k určitému výškovému stupni v dané zeměpisné poloze a

charakter vegetačního krytu apod. Přírodní charakteristika krajinného rázu tak

zahrnuje nejen vlastnosti řídící se neměnnými přírodními zákonitostmi, ale i zahrnuje

aktuální stav přírodních složek a prvků krajiny (VOREL 2000).

Kulturní charakteristika je dána specifiky  vývoje osídlení, urbanizace a kultivace

přírody člověkem. Patří k ní zejména charakter osídlení, celkové zástavby i

jednotlivých obytných staveb, charakter ostatních staveb nejrůzně jšího určení,

charakter uspořádání půdy a charakter úpravy vodního režimu  apod. Patří sem i

kulturní význam místa, spojení místa krajinného rázu s kulturními tradicemi národa.

Historická charakteristika je určována časovým řazením, posloupností a

souvislostmi kulturních jevů v krajině, zejména zařazením do určité etapy

společenského vývoje, určitým způsobem společenského využívání přírodních

zdrojů. Jevy charakterizující jednotlivé společenské etapy jsou v krajině buď

chronologicky překryty a jen stopově čitelné nebo jsou naopak v různých částech
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krajiny souběžně zachovány. Je dána stopami a doklady historického vývoje,

přítomností památkově chráněných objektů a území a místy historických událostí.

Hodnoty krajinného rázu

Rozlišujeme dvě hodnoty krajinného rázu: estetickou hodnotu a přírodní hodnotu.

Přírodní hodnota krajinného rázu je dána především zastoupením přirozených

ekosystémů, diverzitou stanovišť s výraznou druhovou pestrostí a bohatstvím,

přítomností zvláště chráněných částí přírody či významných krajinných prvků. Jedná

se o hodnotu pozitivní, která podléhá ochraně dle §12.

Estetická hodnota krajinného rázu je dána harmonickým měřítkem a harmonickými

vztahy přírodní a kulturní charakteristiky v krajině. Harmonické měřítko krajiny je

dáno souladem prostorových dimenzí krajiny a jejich proporcemi, které jsou vztaženy

k měřítku člověka, s měřítky staveb, objektů a stop hospodářské činnosti (prvků).

Nejčastě ji posuzovanými prvky jsou stavby. Faktory určující nejčastěji jejich výsledný

efekt jsou kompozice, velikostní a tvarová struktura staveb, jejich barevná a

materiálová vazba na určité místo, rámcové začlenění do krajiny apod.

Estetická hodnota se projevuje ve vztahu hodnoceného subjektu (pozorovatele)

k vnímané krajině (hodnocenému objektu). Estetické vnímání vyvolává smyslové

vjemy a duševní pocity. Podle VORLA (2000) výsledná estetická hodnota má dvě

stránky: emocionální hodnotu (subjektivní pocit hodnotící osoby, který se projevuje

ve smyslových vjemech a duševních pocitech) a obsahovou hodnotu (objektivní

vnímání, které se projevuje v rozumovém hodnocení krajiny).

IV.5.2.  Hodnocení krajinného rázu

Popis krajiny

Pod termínem krajina rozumíme část zemského povrchu s charakteristickými rysy,

které ji odlišují od okolních částí. Za krajinu se považuje přirozeně nebo účelově
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vymezená část zemského povrchu, v níž je ustálený tok energie, oběh látek a

výměna informací.

Dnešní kulturní krajiny se výrazně odlišují od původních krajin před příchodem

člověka. Původní krajiny (označované také termínem přírodní) se skládají ze

vzájemně působících  přírodních složek a vytvá řejí se pod vlivem přírodních,

krajinotvorných pochodů. Pochopení struktury přírodních krajin a pochodů, které je

vytvářely, je nutné pro racionální využívání stávajících kulturních krajin. Dle pojetí

různých autorů (Demek, Forman a Godron, atd….) můžeme kulturní krajiny dále dě lit

na několik kategorií. Pro naše potřeby je vhodné použít členění kulturní krajiny dle

DEMKA (1999) na jednotlivé kategorie: lesohospodá řské, zemědě lské, sídelní,

průmyslové, těžební, vodohospodářské, dopravní, rekreační a vojenské krajiny.

Námi vymezenou kulturní krajinu tak tvoří dle DEMKA (1999) převážně tři kategorie:

krajina zemědělská (polní krajina - zemědělsky obhospodařované pozemky; luční

krajina - zatravněné plochy). Další kategorií je krajina sídelní (jednotlivé obce).

Poslední kategorií krajiny je krajina lesohospodá řská (les).

IV.5.2.1. Dotčené krajinné celky a krajinné prostory
Pro zhodnocení stávajícího krajinného rázu jsme provedli vymezení dotčených

krajinných celků a krajinných prostorů. Vlastní vymezení bylo provedeno na

základě našich zkušeností a za použití výchozích tezí tak, jak jsou uvedeny v první

části této kapitoly. Vzhledem k tomu, že posuzovaným záměrem je liniová stavba,

která prochází značně rozmanitým prostředím, vymezili jsme celkem 4 krajinné celky

(vzhledem ke značně složité geomorfologické situaci v dotčeném území odpovídají

názvy krajinných celků názvům okrsků geomorfologického členění dle Demka 1987).

Krajinný celek - Malonínská vrchovina

Krajinný celek Malonínská vrchovina je  vymezen následovně (viz příloha): severní,

západní a jižní hranici tvoří okraj mapového listu, východní hranice vede v trase tzv.

„německé dálnice Vídeň  - Vratislav“.
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Pro tento krajinný celek je charakteristické  mozaikové st řídání „umě lých“ ploch -

sídel (Velké Opatovice,  Borotín, Vanovice),  polopřirozených    ploch, které jsou zde

představovovány především lesními komplexy a sady (mezi Velkými Opatovicemi a

Borotínem) a plochami zemědělsky obhospodořavaných pozemků (pole a louky).

Tyto plošně středně rozsáhlé složky krajiny jsou místy doplňovány „vtroušenými“

skupinkami stromů či menšími remízky.

Hranice mezi jednotlivými krajinnými složkami jsou členité, přechody mezi

jednotlivými plochami jsou tvořeny dobře identifikovatelnými lemy. Krajinný celek je

zčásti otevřený, umožňuje průhledy do dalších krajinných celků zejména při pohledu

východním směrem. Na vzdálením horizontu  (při pohledu východním směrem) je

místy dobře viditelný  rozsáhlý komplex lesních porostů v okolí obcí Uhřice,

Cetkovice a Světlá. V celém krajinném celku jsou v rovnováze kulturní plochy

s významným podílem přírodních a přírodě blízkých složek s nepřírodními plochami.

Reliéf krajinného celku, který je představován vrchovinou, se výrazně snižuje

směrem k jihovýchodu. Přírodní dominantou KC je Opatovické hradisko (514 m

n.m.), které je situováno cca 1 km jižně od obce Velké Opatovice.

Jižně a západně od obce Velké Opatovice se nachází rozsáhlý komplex lesních

porostů s převahou smrku a borovice. Členité porostní pláště lesa jsou místy druhově

bohaté, přechodové pásmo mezi dvěmi přírodními složkami je dobře rozeznatelné.

Pro tento KC je charakteristický výskyt plošně rozsáhlejších sadů (zejména v okolí

obce Borotín). Naopak monokulturní až polokulturní louky s ojediněle vtroušenými

květnatými společenstvy jsou plošně méně rozsáhlé a většinou tvoří „přechodovou“

plochu mezi lesem a zemědělsky obhospodařovanými pozemky či mezi sídlem a

zemědě lsky obhospodařovanými pozemky.

Ojedině le se vyskytující vodní toky bez doprovodných b řehových porostů jsou

technicky upravené (regulovány).

Charakteristickým liniovým prvkem a námi stanovenou hranicí mezi krajinným celkem

Malonínská vrchovina a Jevíčská sníženina, je tzv. „německá dálnice Vídeň –
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Vratislav“, která prochází ve směru sever – jih východně od Velkých Opatovic. Tato

„dálnice“, jejíž stavba začala během druhé světové války, je převážně vedena

v zářezu. V současné době je porostlá pestrým společenstvem náletových dřevin

alochtonního původu a tvoří tak ekologicky a esteticky důležitou  enklávu

v zemědě lsky obhospodařovávaných pozemcích.

Sídelní útvary (Borotín, Velké Opatovice), které jsou ze západu obklopeny lesem a

z východu náhle přecházejí do polních pozemků, většinou respektují historický vývoj

daného území,  s občasnými  prvky moderní zástavby, které nerespektují vztahy

k dlouhodobému osídlení této lokality.

Výraznou negativní hodnotou - dominantou nep řírodního charakteru tohoto

krajinného celku je elektrická rozvodna na jihovýchodním okraji Velkých Opatovic. Z

(do) této rozvodny jsou paprsčitě vedeny přenosové soustavy elektrické energie.

Řady stožárů elektrického vedení, kdy jednotlivé řady se od sebe výrazně liší

použitými druhy stožárů (různá výška a materiál…), křižují tento krajinný celek.

Z historicko - kulturního hlediska patří mezi nejvýznamnější hodnoty tohoto

krajinného celku barokní zámek s novobarokními úpravami ve Velkých Opatovicích,

dále Opatovické hradisko (pozůstatky pravěkého osídlení – věteřovská kultura, lid

popelnicových polí…),

V předcházejících odstavcích byly popsány základní charakteristiky krajinného celku

Malonínská vrchovina. Pro naše vyhodnocení je však ještě třeba pro jednotlivé

charakteristiky krajinného celku stanovit význam těchto charakteristik  v celkovém

výrazu krajiny a jejich projev. Významem charakteristiky rozumíme určitý podíl dané

charakteristiky v celkovém rázu krajiny. Význam charakteristik stanovujeme ve třech

stupních podle následující stupnice:

I. zásadní

II. určující

III. významný
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Projev jednotlivých charakteristik  může být pozitivní (+), tzn. že daná charakteristika

působí v celkové krajinné scéně kladně, negativní (-), působí negativně, nebo

neutrální (0).

V následující tabulce je uveden projev a význam jednotlivých charakteristik

krajinného celku Malonínská vrchovina.

Tab. 6 Projev a význam jednotlivých charakteristik krajinného celku

Charakteristika Význam Projev

Mozaikovitá struktura s plošně středně rozsáhlými plochami zásadní 0

Rozsáhlé lesní komplexy s členitými okraji určující +

Sídelní útvary převážně respektující historický vývoj území významný +

Sporadická přítomnost vodních toků bez břehových porostů a

s regulovaným korytem

významný 0

Přítomnost opatovická rozvodny a křížení velkého počtu elektrovodů určující -

průchod „německé dálnice Vídeň – Vratislav“ významný +

Krajinný celek – Jevíčská sníženina

Tento krajinný celek je vymezen ze západu „německou dálnicí Vídeň -Vratislav, ze

severu a z jihu okrajem mapového listu a východní hranice sleduje komunikaci

z Jaroměřic  do severního cípu obce Uhřice, dále pokračuje po hranici  intravilánu

obce Uhřice. V jižním cípu obce Uhřice sleduje komunikaci z Uhřic do obce

Cetkovice, na severním okraji se stáčí k východu a pokračuje po východní hranici

intravilánu obce Cetkovice a na jejím jižním okraji sleduje komunikaci z Cetkovic do

obce Světlá.

Pro tento krajinný celek, který je p ředstavován protáhlou sníženinou ve směru sever

– jih,  je charakteristická převaha intenzivně obhospodařovaných ploch (pole) s téměř

nulovým zastoupením přírodních složek. Sídelní útvary venkovského charakteru se

vyskytují při východní hranici  tohoto krajinného celku a spolu s komunikacemi a

v minulosti zcelenými zemědě lskými pozemky se podílí na výrazné geometrizaci

krajiny. Přechod jednotlivých složek je ostrý, jen výjimečně se vytváří okrajový efekt

(zejména při hranici intravilánu). Scéna krajinného celku je, dá se říci, zahloubená,
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charakter krajiny  - sníženina - umožňuje  průhled jen do sousedních krajinných

celků. Vzdálený východní horizont je tvořen klidnými předěly průhledů v několika

vrstvách, převažující barvou jsou odstíny zelené (lesní komplexy v okolí Uhřic a

Úsobrna). Rozptýlená zeleň se soustřeďuje do okolí sídel, často lemuje hranici

intravilánu a tvoří tak pohledovou clonu. Jen velmi ojedině le lemují dřeviny

komunikace a vodní toky.

Jakousi osu či páteř tohoto krajinného celku představuje Uhřický potok, který protéká

od jihu k severu.  Tento tok je ve směru západ – východ protínán řadou komunikací,

polních cest, rovněž je do něj svedeno několik melioračních svodnic a drobných

bezejmenných vodních toků. Pro všechny tyto výše uvedené liniové prvky je

charakteristická ojedině lá přítomnost vzrostlých dřevin a technické zásahy člověka.

Reliéf krajinného celku je p ředstavován úzkou sníženinou, na západě a východě

pozvolna přecházející do vrchoviny.

Sídelní útvary (Cetkovice, Světlá) venkovského charakteru převážně respektují

historický vývoj daného území, jen občas se zde vyskytují  prvky moderní zástavby,

které nerespektují vztahy k dlouhodobému osídlení této lokality. Budovy jsou jedno –

až dvoupodlažní, bez významných výškových dominant. Charakteristická je rovněž

přítomnost zemědě lského družstva, které je situováno na okraji obce.

V tomto krajinném celku jsou v místech křížení polních cest a v místech památných

událostí situovány kříže – tzv. „Boží muka“. Jen ojediněle jejich přítomnost podtrhují

vzrostlé dřeviny.

V předcházejících odstavcích byly popsány základní charakteristiky krajinného celku

Jevíčská sníženina. V následující tabulce je uveden projev a význam jednotlivých

charakteristik krajinného celku Jevíčská sníženina.
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Tab. 7 Projev a význam jednotlivých charakteristik krajinného celku Jevíčská

sníženina

Charakteristika Význam Projev

Převaha intenzivně využívaných ploch o velké výměře s převahou

orné půdy  a s téměř nulovým zastoupením přírodních složek.

zásadní -

Sídelní útvary venkovského charakteru významný +

Horizont tvořen klidnými předěly průhledů v několika vrstvách významný +

Rozptýlená zeleň lemuje hranici intravilánu významný +

Uhřický potok bez doprovodného břehového porostu, regulovaný určující 0

Liniové prvky s ojedinělou přítomností vzrostlých dřevin a s

technickými zásahy člověka

zásadní -

Přítomnost Božích muk určující +

Krajinný celek – Štěpánovská planina

Dalším námi stanoveným dotčeným krajinným celkem je Štěpánovská planina.

Západní hranice tohoto KC je totožná s východní hranicí KC Jevíčská sníženina,

severní a jižní hranici tvoří okraj mapového listu, severovýchodní hranice kopíruje

železniční trať, která vede z Chornice přes Dzbel směrem na Konici. Na

severozápadním okraji Konice hranice pokračuje podél hranice intravi lánu obce

Konice a v jižní části obce opět začíná kopírovat železniční trať.

Pro tento krajinný celek je charakteristická p řítomnost rozsáhlých hospodářských

lesních komplexů, které pokrývají většinu vrcholů KC Štěpánovská planina. Tyto

lesní, převážně jehličnaté  komplexy vytváří na okrajích bohatší přechodové pásmo,

a to zejména v místech, kde lesy přechází v luční společenstva. Smíšené a listnaté

lesní porosty se vyskytují hlavně  při úpatí vrchů. Tyto lesní komplexy jsou pak

„poloostrovitě“ v nižších parti ích Štěpánovské planiny narušovány intenzivně

využívanými zemědělskými plochami. Tyto plochy jsou plošně méně rozsáhlé než

zemědě lské pozemky v sousedním krajinném celku Jevíčská sníženina.

Podél vodního toku popřípadě v nižších parti ích planiny jsou pak situovány sídelní

útvary venkovského charakteru.  Typické pro tyto sídelní útvary je „uzavření“ sídla
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minimálně ze dvou stran lesními komplexy, kdy hranice mezi těmito dvěma plochami

(les – sídlo) je ostrá.

Zemědělské hony jsou rovněž rozmělňovány hojnými ostrůvky zeleně – remízky

listnatých stromů a keřů, mezemi či drobnými skupinkami stromů a keřů.

Hojné vodní toky (Úsobrnský potok, Otínský potok..), které jsou doprovázeny

břehovými porosty, mají jen částečně regulovaný tok (zejména při průchodu

intravilánem sídel).

Liniové prvky sledují převážně směr S - J a směr ZS – VJ. Jejich charakteristickým

rysem je hojná přítomnost doprovodných přírodních prvků.

V celkovém obraze krajiny  p řevažují  přírodní a přírodě blízké  krajinné složky.

Scenérie umožňuje částečně otevřené průhledy do dalších krajinných prostorů

krajinného  celku. Horizont je tvo řen několika jednoduchými p ředěly v několika

vrstvách.

Významnými přírodními hodnotami krajinného rázu tohoto krajinného celku jsou

přírodní památka Duraně, která je situována východně od obce Úsobrno (rovněž je

tato přírodní památka regionálním biocentrem), a p řírodní rezervace Skřípovský

mokřad (na severovýchodním okraji obce Skřípov).  Ekologicky významným prvkem

je přítomnost nadregionálního biokoridoru, který prochází „nap říč“ (od ZZJ  směrem

k SSV) popisovaným krajinným celkem.

Mezi kulturně historické hodnoty krajinného rázu tohoto KC můžeme zařadit

archeologické nálezy v k.ú. Uhřice.

V předcházejících odstavcích byly popsány základní charakteristiky krajinného celku

Štěpánovská planina. V následující tabulce je uveden projev a význam výše

identifikovaných charakteristik krajinného celku.
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Tab. 8 Projev a význam jednotlivých charakteristik krajinného celku Štěpánovská

planina

Charakteristika Význam Projev

Přítomnost významných krajinných prvků, zvláště chráněných území zásadní +

rozsáhlé lesní komplexy s bohatším přechodovým pásmem zásadní +

Mozaikovitá struktura jednotlivých ploch určující +

Zemědělské hony jsou rozmělňovány hojnými ostrůvky zeleně –

remízky listnatých stromů a keřů, mezemi či drobnými skupinkami

stromů a keřů.

významný +

„uzavření“ sídla minimálně ze dvou stran lesními komplexy, kdy

hranice mezi těmito dvěma plochami (les – sídlo) je ostrá.

významný 0

Krajinný celek – Přemyslovická pahorkatina

Krajinný celek Přemyslovická pahorkatina je vymezen následovně: západní

jihozápadní a severozápoadní hranice je totožná s východní hranicí, která byla

popsána v celku Štěpánovská planina. Severní, severovýchodní, východní a jižní

hranice je totožná s okrajem mapového listu.

Pro tento krajinný celek je typická mozaikovitá struktura, která je tvo řena středně

velkými plochami - sídelními útvary (Konice, Březce, Jesenec…) a intenzívně

využívanými zemědělskými pozemky. Strohé zemědělské plochy jsou rozrušovány

četnými plošně málo rozsáhlými lesními komplexy (jehličnatými i smíšenými),

remízky, mezemi se vrostlými stromy  a skupinami stromů.  Hranice mezi jednotlivými

plochami jsou ostré, přechodové lemy jsou vyvinuty jen ojediněle. Prostorová

scenérie je částečně otevřená, umožňuje dálkové průhledy zejména při pohledu

východním směrem. Vzdálený horizont je nevýrazný, tvo řen jednoduchou lini í

vzdálených lesních porostů a vzrostlou zelení sídel. V celém celku převažují kulturní

plochy, podíl přírodních a přírodě blízkých ploch není hojný.

Významným vodním tokem tohoto celku je řeka Romže, která protéká ve směru SZ-

JV a kopíruje námi vytyčenou hranici mezi krajinnými celky Přemyslovická

pahorkatina a Štěpánovská planina.
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Liniové složky s hojnými doprovodnými přírodními prvky se střetávají v obci Konice,

která je historicko – kulturním centrem tohoto KC. I když je Konice významným

historicko – kulturním centrem oblasti, nevyskytuje se zde žádný objekt, který by

vytvářel  „pohledovou“ dominantu krajinného celku. Výjimkou může být čtyřkřídlý

barokní zámek, ale přilehlý zámecký park pohledově cloní tuto památku.

Okraje obytné zástavby, které jsou členité, vesměs plynule přechází do krajiny.

Mezi významné přírodní hodnoty tohoto KC můžeme zařadit výskyt několika

památných stromů v k.ú. Konice, (2 buky na  JV okraji Konice – stáří cca 180 let; 5 lip

srdčitých na hrázi Kamenného rybníka – stáří 150 - 300 let). Severní částí krajinného

celku (až po obec Jesenec a Březsko) prochází hranice přírodního parku Kladecko.

V předcházejících odstavcích byly popsány základní charakteristiky krajinného celku

Přemyslovická pahorkatina. V následující tabulce je uveden projev a význam výše

identifikovaných charakteristik krajinného celku.

Tab. 9 Projev a význam jednotlivých charakteristik krajinného celku Přemyslovická

pahorkatina

Charakteristika Význam Projev

Přítomnost významných krajinných prvků, zvláště chráněných území zásadní +

Rozsáhlejší lesní komplexy s ostrou hranicí zásadní +

Intenzivně obdělávané zemědělské pozemky určující 0

Kompaktní sídla se zástavbou převážně respektující historický vývoj významný +

Výskyt památných stromů na břehu vodních ploch významný +

IV.5.2.2.  Porovnání záměru se základními charakteristikami dotčeného území
Popis trasy elektrovodu jednotlivými krajinnými celky

Charakter a technické provedení posuzovaného záměru, výstavba vedení 2x110 kV

Velké Opatovice – Konice, je detailně popsáno v p ředcházejících kapitolách, proto se

zde zmíníme jen o nejzávažně jších skutečnostech.
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Projektované vedení bude spojovat rozvodny 110 kV Velké Opatovice a Konice.

Délka projektovaného vedení je 17,25 km. Trasa vede prakticky v celém úseku

paralelně se stávajícím vedením 400 kV Prosenice - Řeporyje východním směrem až

do Konice, kde se trasa lomí k existujícímu vedení 110 kV  Prostě jov - Konice a v

souběhu s ním vede až k rozvodně Konice.

Trasa vedení začíná u sídelního útvaru Velké Opatovice, začátek je situován do námi
stanoveného KC Malonínská vrchovina (viz výše). Po průchodu elektrovodu přes

tzv. „německou dálnici Vídeň – Vratislav“ se elektrovod dostává do krajinného celku
Jevíčská sníženina. V obou těchto KC bude elektrovod procházet téměř výhradně

intenzivně zemědělsky obhospodařovanými pozemky (orná půda), v osové

vzdálenosti 38 m od vedení 400 kV. Do kontaktu s p řírodě blízkými složkami KC se

dostává jen jedenkrát a to při křížení Uhříckého potoka. Do tohoto místa k řížení je

rovněž, dle územního plánu obce Uhřice, navrženo lokální biocentrum.

Za komunikací III/374 se vedení dostává do dalšího krajinného celku  - Štěpánovská

planina.  Zpočátku je trasa vedení opět vedena po zemědělsky obhospodařovaných

pozemcích, zejména polích, ale ojedině le se vyskytují i luční porosty. Polní tratě

vedoucí převážně v rovinatém území mají pomístní názvy Pod horami, V perných,

V hruškách, V malém poli.

Od nově navrženého stožáru č. 177 je trasa vedení situována do lesního komplexu

lokality Lavičná. V tomto úseku v délce 3,2 km je osová vzdálenost mezi stávajícím a

nově navrženým vedením snížena na 32 m. Z důvodu vytvoření ochranného pásma

nového vedení 2x110 kV dojde k rozšíření stávajícího ochranného pásma stávajícího

vedení 4x110 kV, dojde k rozšíření lesního průseku o cca 12 m severním směrem.

Od nově navrženého stožáru č. 185 po stožár č. 208, je osová vzdálenost vedení 38,

a  elektrovod prochází střídavě intenzivně zemědělsky obhospodařovanými pozemky

(tratě mají pomístní názvy Mazalova skalka, Pod bořím, Nad skalkami, Pod skalkami)

a lesními porosty (Skřípovské boří, Zvoník, Bukovina).
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Do přímého kontaktu s přírodními složkami přichází navrhovaný elektrovod v lesním

porostu Lavičná, kde trasa elektrovodu prochází nefunkčním lokálním biokoridorem a

nefunkčním nadregionálním biokoridorem, a dále u lokality Sk řípovský mokřad, kde

opět křižuje trasu dvou funkčních vymezených lokálních biokoridorů. V tomto úseku

se elektrovod dostává do blízkosti přírodní památky Skřípovský mokřad. Na lučních

porostech u Skřípovského mokřadu byl v rámci botanického průzkumu zaznamenán

výskyt zvláště chráněného druhu rostlin – výskyt upolínu nejvyššího.

Můžeme konstatovat, že z hlediska krajinného rázu pat ří tento úsek k

nejhodnotně jším územím.

Od stožáru č. 208 do konce trasy elektrovod prochází krajinným celkem

Přemyslovická pahorkatina. Z počátku v tomto úseku elektrovod prochází téměř při

hranici intravilánu obce Konice přes intenzivně obhospodařované pozemky

(převážně orná půda) a lesní pozemky (pomístní název Bor). U stožáru č. 213 se

trasa vedení lomí severním směrem a přibližuje se  k vedení 110 kV Prostějov –

Konice a od stožáru č. 215 pokračuje trasa v osové vzdálenosti 20 m od stávajícího

vedení 110 kV Prostě jov – Konice až do rozvodny Konice. Rovněž v tomto úseku

převážně vede přes zemědě lské pozemky. Do přímého kontaktu s přírodními

složkami dochází v úseku vedení mezi sloupy č. 210 – 211, kdy vedení křižuje vodní

tok Romži a částečně funkční lokální biokoridor, který je veden podél tohoto vodního

toku.

Mezi další přírodní složky v blízkosti nově navrženého elektrovodu patří trojice

vodních ploch situovaných na jižním okraji města Konice – Nohávka, Kamenný

rybník a Jílovec. Elektrovod prochází mezi dvěmi posledně jmenovanými rybníky.

V úseku mezi sloupy č. 218 – č. 219 prochází vedení přes nefunkční lokální

biokoridor.

Vzhled stožárů

Projektované stožáry mají ocelovou příhradovou konstrukci, jsou celošroubované,

pozinkované, tvaru "soudek" se dvěma systémy vodičů ve vertikální rovině. Výjimku

tvoří první nový stožár, který je odbočný se šesti úrovněmi konzol pro zaústění

systému do rozvodny Velké Opatovice a  8 stožárů v délce 3,2 km v lokalitě Lavičná.
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Těchto 8 stožárů má všechny vodiče i zemnící lano uspořádány nad sebou, a to

z důvodu zmenšení šířky koridoru a rovněž průchodnosti trasy v  lesním průseku v

této lokalitě.

V trase bude vybudováno 44 nosných a 23 výztužných stožárů. Základní výška

nosného stožáru bude 27 m a výztužného stožáru 27-29 m. Výškové dělení stožárů

je po 3 m. Vyložení krajních konzol (tj. uchycení krajního vodiče) od osy vedení je u

nosných stožárů 3,7 m a u výztužných stožárů 4,05 - 5,5 m.

Rohové stožáry jsou projektovány jako výztužné (tj. 15 ks stožárů rohových

výztužných). Podle ČSN 33 300 musí být výztužné stožáry projektovány vždy po min

3,5 km. Výztužné stožáry budou ještě použity v lesním průseku mezi stožáry č. 176 –

č. 185  (tj. 8 ks stožárů výztužných).

IV.5.2.3. Vliv záměru na krajinný ráz

V předcházejících odstavcích byly stanoveny charakteristiky jednotlivých námi

vytyčených krajinných celků a stanoveny hodnoty krajinného rázu. V následující

tabulce je stanovena intenzita vlivu realizace záměru na charakteristiky a hodnoty

krajinného rázu jednotlivých KC. Intenzita vlivu je dána pětičlennou stupnicí:

žádná

slabá

středně silná

silná

velmi silná
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Tab. 10 Intenzita vlivu záměru na charakteristiky a hodnoty krajinného rázu

jednotlivých krajinných celků a dotčených krajinných prostorů.

KRAJINNÝ CELEK MALONÍNSKÁ VRCHOVINA

Charakteristika/ hodnota
intenzita vlivu

záměru

Mozaikovitá struktura s plošně středně rozsáhlými plochami slabá

Rozsáhlé lesní komplexy s členitými okraji žádná

Sídelní útvary převážně respektující historický vývoj území slabá

Sporadická přítomnost vodních toků bez břehových porostů a
s regulovaným korytem

žádná

Přítomnost opatovická rozvodny a křížení velkého počtu elektrovodů středně silná

průchod „německé dálnice Vídeň – Vratislav“ středně silná

zásah do přírodních hodnot slabá

zásah do VKP žádná

zásah do ZCHÚ žádná

zásah do kulturních a historických hodnot slabá

zásah do harmonického měřítka středně silná

zásah do harmonických vztahů slabá

krajinný celek Jevíčská sníženina

Charakteristika/ hodnota
intenzita vlivu

záměru

Převaha intenzivně využívaných ploch o velké výměře s převahou orné
půdy  a s téměř nulovým zastoupením přírodních složek.

slabá

Sídelní útvary venkovského charakteru slabá

Horizont tvořen klidnými předěly průhledů v několika vrstvách středně silná

Rozptýlená zeleň lemuje hranici intravilánu slabá

Uhřický potok bez doprovodného břehového porostu, regulovaný slabá

Liniové prvky s ojedinělou přítomností vzrostlých dřevin a s technickými

zásahy člověka

středně silná

Přítomnost Božích muk slabá

zásah do přírodních hodnot slabá

zásah do VKP slabá

zásah do ZCHÚ žádná

zásah do kulturních a historických hodnot slabá

zásah do harmonického měřítka středně silná
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zásah do harmonických vztahů středně silná -silná

krajinný celek Štěpánovská planina

Charakteristika / hodnota intenzita vlivu
záměru

Přítomnost významných krajinných prvků, zvláště chráněných území středně silná

rozsáhlé lesní komplexy s ostrou hranicí středně silná

Mozaikovitá struktura jednotlivých ploch středně silná

Zemědělské hony jsou rozmělňovány hojnými ostrůvky zeleně – remízky
listnatých stromů a keřů, mezemi či drobnými skupinkami stromů a keřů

středně silná

„uzavření“ sídla minimálně ze dvou stran lesními komplexy, kdy hranice
mezi těmito dvěma plochami (les – sídlo) je ostrá

slabý

zásah do přírodních hodnot středně silná

zásah do VKP středně silná

zásah do ZCHÚ žádná

zásah do kulturních a historických hodnot slabý

zásah do harmonického měřítka středně silná

zásah do harmonických vztahů středně silná

krajinný celek Přemyslovická pahorkatina

Charakteristika/ hodnota
intenzita vlivu

záměru

Přítomnost významných krajinných prvků středně silná

lesní komplexy s bohatším přechodovým pásmem slabá

Intenzivně obdělávané zemědělské pozemky slabá

kompaktní sídla se zástavbou převážně respektující historický vývoj středně silná

Výskyt památných stromů na břehu vodních ploch slabá

zásah do přírodních hodnot středně silná

zásah do VKP středně silná

zásah do ZCHÚ slabá

zásah do kulturních a historických hodnot slabá

zásah do harmonického měřítka středně silná

zásah do harmonických vztahů středně silná -silná

Z následující tabulky vyplývá, že intenzita vlivu záměru na krajinný ráz byla

hodnocena stupněm středně silná především u "zásahu do harmonického měřítka" a

"zásahu do harmonických vztahů".  V otevřené krajině je pak intenzita zásahu

záměru do harmonických vztahů hodnocena jako středně silná až silná.
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Pro výstižně jší zobrazení charakteristik a hodnot krajinného rázu je v příloze

přiložena mapa hodnocení krajinného rázu. Tato výsledná mapa zobrazuje zájmovou

lokalitu, která je rozdělena na polygony. Tyto polygony představují území, kde jsou

zastoupeny více jak 3 p řírodní, krajinářské  a estetické hodnoty. bodovými značkami

jsou zaznačena místa s kulturně historickými hodnotami krajinného rázu. Při pohledu

na mapu  hodnocení krajinného rázu vidíme, že vlastní trasa elektrovodu byla

z pohledu krajinného rázu vybrána do jisté míry citlivě a víceméně  respektuje

hodnoty krajinného rázu jednotlivých krajinných celků (je vedena územím, kde jsou

polygony přírodních, krajinářských a estetických hodnot plošně nejméně rozsáhlé).

IV.5.3. Shrnutí

Určení míry zásahu do krajinného rázu je vždy relativní  a do značné míry

subjektivní.

Nejoptimálnější variantou záměru by bylo umístění elektrovodu „pod zem“. Tato

varianta však není s ohledem na technickou  proveditelnost a extrémně velkou

finanční náročnost investorem uvažována a tedy i předkládána k hodnocení.

Rovněž výstavba souběžného vedení (posuzovaná varianta) vykazuje vliv na krajinný

ráz. Dochází k dalšímu pohledovému rozčlenění krajiny a navíc dva koridory vedení

probíhající víceméně rovnoběžně agrární krajinou při souběžném umístění se stanou

opticky „hmotově“ robustně jší. V současné době je krajina mezi Velkými Opatovicemi

a Konicí protknuta již celou řadou jiných elektrovodů, snaha o maximální přiblížení

sice vede k tomu, že není nadále vertikálně členěna další část krajinného prostoru,

ale jak již bylo řečeno výše, dojde k optickému „nárůstu hmoty sloupů“.  Nejvhodnější

variantou by bylo sloučit obě vedení na jeden sloup. Tato varianta však není

investorem uvažována.

Při průchodu elektrovodu lesním komplexem u vrchu Lavičná dojde k rozšíření

lesního výseku o cca 12 m. Rozšíření lesního výseku (průseku) z důvodu rozšíření

ochranného pásma elektrovodu dojde, dle našeho názoru, k nejzásadně jšímu vlivu

na krajinný ráz. Vlastní elektrovod (stožáry) jsou ze vzdálenosti cca 5 km téměř
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opticky nerozeznatelné. Naopak průseky na vrcholech jsou při dálkových pohledech

dobře rozeznatelné - jednak dojde k p řerušení horizontální linie lesa a změně

barevných odstínů (mladý les či tráva má jiný barevný odstín než okolní vzrostlý les).

Při pohledu na mapu hodnocení krajinného rázu vidíme, že vlastní trasa elektrovodu

byla z pohledu krajinného rázu vybrána do jisté míry citlivě a víceméně respektuje

hodnoty krajinného rázu jednotlivých krajinných celků.

V. Předpokládané přímé a nepřímé vlivy
Stavba vedení Velké Opatovice - Konice má velice specifický charakter, nebo ť se

jedná o liniovou stavby, která zasáhne značnou část území, ovšem pouze v úzkém

pruhu. Vzhledem k malému rozsahu terénních prací nehrozí velký zásah do

stávajících biotopů, který by podstatným způsobem ohrozil populace rostlin a

živočichů, které se zde v současné době nacházejí.

Přesto však, především při samotné realizaci stavby, je nutné počítat s určitými vlivy

na flóru, faunu a dotčené ekosystémy.

Ve fázi realizace:

• Dojde k destrukci stávajícího vegetačního krytu (včetně mýcení trvalých

lesních porostů) při pracích spojených se stavbou základů stožárů VVN,  při

přípravě území pro ochranné pásmo vedení VVN a v místech zřizovaných

přístupových cest.

• Při výstavbě nebo na přístupový cestách může dojít ke znečištění půdy

únikem pohonných hmot nebo olejů z nákladních automobilů nebo stavebních

mechanismů.

• Hutnění půdy zapříčiněné pojezdem nákladních automobilů a stavebních

mechanismů a s tím spojená změna rostlinných společenstev směrem k jejich

ruderalizaci.

• Při provádění stavebních prací v blízkosti nebo p římo v kontaktu s vodními

toky a plochami může dojít k poškození břehových porostů nebo i k částečné
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destrukci samotných b řehů. K obdobnému poškození břehových porostů může

dojít i v případě vedení přístupových cest přes jednotlivé vodoteče.

• Při zákalu vody způsobeném případnými stavebními pracemi v korytě vodních

toků (např. zřizováním provizorních přemostění) může dojít k poškození

žaberního aparátu vodních živočichů a je možný i jejich úhyn. Obdobné riziko

hrozí i při úniku vody v rámci provádění betonářských prací v souvislosti s

budováním základů stožárů poblíž vodních toků.

• Při výstavbě v blízkosti vodních toků a vodních ploch je zvýšené riziko akutní

otravy vod v důsledku úniků pohonných hmot či výluhy ze stavebních

materiálů. Může tak dojít k havarijní situaci spojené s úhynem ryb a vodních

živočichů.

• Při provádění prací poblíž vodních toků a vodních ploch (rybník Jílovec) může

dojít v období migrací obojživelníků na místa rozmnožování či opouštění

malých žab místo svého líhniště k mechanické likvidaci jedinců, a to

především v blízkosti Otínského a Úsobrnského potoka.

• Při výstavbě nebo při využívání přístupových cest v prostoru dnes existujících

prvků ÚSES může dojít k ovlivnění jejich funkce. Ovlivnění jejich funkce bude

ve většině případů pouze dočasné.

• Nově obnažené plochy mohou být osídleny některými z nepůvodních druhů

rostlin - neoindigenofyty. Jedná se o problematické druhy rostlin, které jsou

konkurenčně velmi silné, začleňují se do přirozených rostlinných společenstev,

kde po určité době dominují a vytlačují původní druhy. Jedná se nap ř. o

bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum ), křídlatku (Reynoutria sp.),

topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus), v blízkosti vodních toků pak o

netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera)

• Průchod vedení lesními komplexy (zásah do VKP) vyvolá rozšíření

ochranného pásma stávajícího vedení VVN. Toto rozšíření ochranného pásma

bude spojeno s kácením dřevin, které může mít za následek likvidaci hnízd

ptactva (včetně snůšek a mláďat v závislosti na ročním období).
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Ve fázi provozu:

• Úmrtí nebo poranění dravců nebo jiných velkých druhů ptáků při usedání na

sloupy VVN.

• Mezi negativní vlivy je také možno za řadit ovlivnění krajinného rázu

dokončenou stavbou.

VI. Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci
      případně kompenzaci negativních účinků na životní prostředí
Navrhovaná opatření bývají obecně dodržována při jakýchkoliv větších stavbách a

zásazích do krajiny.

Ve fázi výstavby:

• Minimalizovat zásahy do lesních porostů a omezit tak mezi jiným i možnost

vzniku polomů způsobených větrem. Kácení dřevin, a to i dřevin rostoucích

mimo les, by mělo probíhat v období vegetačního klidu (ochrana hnízdících

druhů ptáků, zmírnění negativního vlivu na dřeviny). Zároveň je zmírněno

narušení půdního povrchu.

•  Vyvarovat se jízdám automobilů mimo určené příjezdové komunikace a

zamezit přejezdům po volném terénu. Jedná se zejména o plochy v blízkosti

vodotečí a to především u Otínského a Úsobrnského potoka.

• Případné deponie zeminy udržovat v bezplevelném stavu.

• Zásoby pohonných hmot skladované na plochách stavenišť nesmí překročit

objem pro jednodenní spotřebu.

• V případě havárie (únik ropných látek či jiných látek škodlivých vodám, atd.)

bude postupováno podle schváleného havarijního plánu. Neprodleně budou

informovány zainteresované strany a bude zahájena sanace. K dispozici musí

být dostatek sanačního materiálu.

Vodní toky:

• S výjimkou nezbytných případů vyloučit provádění prací v korytech vodních

toků a pokud možno omezit jakékoliv stavební úpravy i  v jejich nejbližším

okolí.
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• Případné práce v korytě budou probíhat mimo období rozmnožování ryb, tzn.

mimo jarní období (střevle) a období podzimní (pstruh). Nejvhodnější dobou

se jeví zimní období po zámrzu, kdy je nejméně ovlivňována také vegetace na

příbřežních pozemcích.

• V případě realizace nových sloupů VVN v blízkosti vodních toků je nezbytné

zajistit takový způsob manipulace s pohonnými hmotami a dalšími látkami,

který vyloučí možnost jejich úniku do okolního prostředí. Podobně v případě

betonážních prací musí být zabezpečena prevence úniku cementových vod do

vodního toku a jeho okolí.

• Omezit také vedení p řístupových cest přes vodní toky.

• Při jejich překonávání je nutné se vyhnout rozježdění břehových parti í toků,

veškeré přejezdy musejí být zbudovány jako zpevněné a po ukončení prací

celý prostor stavby uveden do původního stavu.

Zvláště chráněná území, ÚSES a VKP:

• Pokud možno vyloučit umístění sloupů VVN do plochy skladebných prvků

ÚSES a VKP (např. niva Otínského potoka).

• Vyloučit vedení přístupových komunikací přes zvláště chráněná území (PP

Skřípovský mokřad) a omezit jejich vedení přes skladebné prvky ÚSES a

VKP.

Flóra a fauna:

• Neumisťovat sloup do lokality zvláště chráněných druhů rostlin (upolín

nejvyšší) SSV od Skřípovského mokřadu u břehu Otínského potoka (sloup

191).

• Při rekonstrukci vedení VVN instalovat výhradně sloupy, které budou svojí

konstrukcí zabezpečeny preventivně před možností zranění či zabití ptáků

dosedajících na sloupy. Ideální z tohoto hlediska jsou konstrukční typy sloupů

„Typ Dráp“ a podobné (u těchto sloupů jsou izolátory otočeny směrem k zemi,

takže pták dosedající na sloup nemůže mezi izolátory svými křídly vytvořit el.

oblouk).
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Krajinný ráz:

• Doporučujeme použít sloupy, které budou mít nátěr v barvě zelené či

modrošedé.

Kompenzační opatření:

• Za dřeviny rostoucí mimo les, které byly vykáceny v souvislosti s výstavbou

doporučujeme provést náhradní výsadbu.

Ve fázi provozu:

• Po ukončení stavebních prací a vegetačních úprav je nezbytné sledovat

nástup neoindigenofytů (netýkavka žláznatá, bolševník velkolepý, křídlatky).

Při jejich zjištění je potřeba přistoupit k jejich okamžité likvidaci.

VII. Návrh monitoringu
V souvislosti s terénními a vegetačními úpravami navrhujeme sledovat v průběhu

výstavby a dále v rámci údržby ochranného pásma možný výskyt neoindigenofytů.

Jedná se o vysoce expanzivní druhy rostlin, které jsou schopny vytlačit ze stanoviště

původní druhy. V případě jejich zjištění je nutné přistoupit k jejich okamžité likvidaci.

V případě úhynu na vodních tocích v průběhu realizace bude bezodkladně zajištěn

odběr vzorků uhynulých organismů a jejich vyšetření na akreditovaném pracovišti

tak, aby mohla být identifikována příčina úhynu.

Závěr
Realizací záměru výstavby VVN Velké Opatovice - Konice by nemělo v případě

dodržení výše uvedených opatření dojít k závažnému ovlivnění populací a

společenstev planě rostoucích rostlin a volně se vyskytujících živočichů na zájmovém

území nebo v jeho okolí. Zároveň by tato stavba nemě la citelně zasáhnout do

struktury ÚSES  a VKP jimiž bude procházet, ani by nemě lo dojít k ovlivnění poblíž

se nacházejících zvláště chráněných území (PP Skřípovský mokřad).
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Při pohledu na mapu hodnocení krajinného rázu vidíme, že vlastní trasa elektrovodu

byla z pohledu krajinného rázu vybrána do jisté míry citlivě a víceméně respektuje

hodnoty krajinného rázu jednotlivých krajinných celků. Nejvhodnější variantou by

však bylo sloučit obě vedení na jeden stožár. Tato varianta však není investorem

uvažována.
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 Příloha 5
Identifikované hodnoty krajinného rázu jednotlivých krajinných celků
V následujíc í příloze jsme kritéria hodnot hodnotili pomocí následujíc í čtyřčlenné stupnice:

ano (+)  vyskytuje se, pozitivní vliv

částečně (+/-) vyskytuje se, na krajinný ráz má zanedbatelný

kladný nebo záporný vliv

ne (-) vyskytuje se a na krajinný ráz má negativní vliv

nevyskytuje se (0) hodnota se v daném území nevyskytuje

Identifikované hodnoty krajinného rázu KC – dotčený krajinný celek Malonínská vrchovina

 A Kulturně historické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

A.1 Přítomnost významné historické siluety 0

A.2 Přítomnost památkových rezervací a zón 0

A.3 Přítomnost památkově chráněných objektů +/-

A.4 Přítomnost technických děl doklad. vývoj, využití a
kultivace krajiny

+/-

A.5 Přítomnost historických krajinářských úprav +/-

A.6 Význam místa pro kulturní historii národa + Opatovické
hradisko,

A.7 Přítomnost míst, spojených s životem významných
osobností

0

B Přírodně krajinářské hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

B.1 Přítomnost významných krajinných prvků + lesní komplex
jižně od Velkých
Opatovic, vodní
tok Jevíčka

B.2 Přítomnost zvláště chráněných území 0

B.3 Přítomnost památných stromů nebo zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů

+/- památný strom u
komunikace do
Jaroměřic (v
návrhu)

B.4 Zastoupení při rozených ekosystémů +/-

B.5 Přítomnost stanovišť s vysokou diverzitou, ploch
s vysokou ekologickou stabilitou

0

B.6 Přítomnost prvků územního systému ekologické stability + částečně funkční
LBK podél
„německé
dálnice“, RBK u
Opatovického
hradiska

C. Krajinářsko estetické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

C1 Charakter vizuálně vnímatelných prostorů

C1.1 Výrazně, zřetelně a určitě vymezený prostor +/-
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C1.2 Prostor s více prostorovými plány na horizontu +

C.1.3 Prostor s výraznou dominantou na obzoru 0

C.1.4 Prostor s průhledem do dalš ího prostoru +/- při pohledu
východním
směrem

C.1.5. Prostor s výrazně přírodním charakterem +/-

C.1.6 Prostor s harmonickým vztahem zástavby a přírodního
prostředí

+/-

C.1.7 Prostor s harmonicky působíc í architektonickou
dominantou

0

C.2 Charakter přírodních prvků

C.2.1 Bohatě členěné okraje lesů +

C.2.2 Velký podíl rozptýlené zeleně v krajině +/-

C.2.3 Přírodně působící prostor s převahou přirozené
vegetace

+/-

C.2.4 Členitá krajina se střídáním polí, luk, lesů v maloplošné
struktuře

0

C.2.5 Meandrujíc í vodní tok s doprovodnou zelení 0

C.2.6 Vodní plocha v přírodním rámci, rybník s výraznou
zelení na hrázi

0

C.2.7 Přítomnost výrazných geologických úkazů 0

C.3 Charakter osídlení a zástavby

C.3.1 Harmonicky působíc í rozptýlená zástavba v přírodním
rámci

-

C.3.2 Členité okraje zástavby obce s plynulým přechodem
do krajiny

-

C.3.3 Okraje kompaktní zástavby s převahou vysoké zeleně +/-

C.3.4 Přítomnost výrazné architektonické dominanty
v zástavbě obce

- Opatovická
rozvodna

C.3.5 Přítomnost výrazné architektonické dominanty, která
se uplatňuje jako krajinná dominanta

0

C.3.6 Zástavba s charakteristickými formami, měřítkem,
materiály, barevností

0

C.3.7 Zástavba s charakteristickou siluetou 0

C.3.8 Zástavba s velkým podílem vysoké zeleně +/-
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Identifikované hodnoty krajinného rázu KC – dotčený krajinný celek Jevíčská sníženina

 A Kulturně historické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

A.1 Přítomnost významné historické siluety 0

A.2 Přítomnost památkových rezervací a zón 0 památková zóna
v Jaroměřicích již
je mimo námi
stanovený
dotčený KC

A.3 Přítomnost památkově chráněných objektů +/-

A.4 Přítomnost technických děl doklad. vývoj, využití a
kultivace krajiny

+

A.5 Přítomnost historických krajinářských úprav 0

A.6 Význam místa pro kulturní historii národa +

A.7 Přítomnost míst, spojených s životem významných
osobností

0

B Přírodně krajinářské hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

B.1 Přítomnost významných krajinných prvků - regulovaný
Uhřický potok

B.2 Přítomnost zvláště chráněných území 0

B.3 Přítomnost památných stromů nebo zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů

+ památný strom u
komunikace do
Jaroměřic (v
návrhu)

B.4 Zastoupení při rozených ekosystémů - jen minimálně

B.5 Přítomnost stanovišť s vysokou diverzitou, ploch
s vysokou ekologickou stabilitou

0

B.6 Přítomnost prvků územního systému ekologické stability + LBK nefunkční,
pouze v návrhu
podél Uhřického
potoka a Jevíčky,
LBC nefunkční

C. Krajinářsko estetické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

C1 Charakter vizuálně vnímatelných prostorů

C1.1 Výrazně, zřetelně a určitě vymezený prostor - otevřený,
nevymezený
prostor

C1.2 Prostor s více prostorovými plány na horizontu +

C.1.3 Prostor s výraznou dominantou na obzoru 0

C.1.4 Prostor s průhledem do dalš ího prostoru +/-

C.1.5. Prostor s výrazně přírodním charakterem -

C.1.6 Prostor s harmonickým vztahem zástavby a přírodního
prostředí

-

C.1.7 Prostor s harmonicky působíc í architektonickou
dominantou

0

C.2 Charakter přírodních prvků

C.2.1 Bohatě členěné okraje lesů -
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C.2.2 Velký podíl rozptýlené zeleně v krajině 0

C.2.3 Přírodně působící prostor s převahou přirozené
vegetace

-

C.2.4 Členitá krajina se střídáním polí, luk, lesů v maloplošné
struktuře

0

C.2.5 Meandrujíc í vodní tok s doprovodnou zelení 0

C.2.6 Vodní plocha v přírodním rámci, rybník s výraznou
zelení na hrázi

0

C.2.7 Přítomnost výrazných geologických úkazů 0

C.3 Charakter osídlení a zástavby

C.3.1 Harmonicky působíc í rozptýlená zástavba v přírodním
rámci

-

C.3.2 Členité okraje zástavby obce s plynulým přechodem
do krajiny

- okraje zástavby
nejsou členité,

C.3.3 Okraje kompaktní zástavby s převahou vysoké zeleně +

C.3.4 Přítomnost výrazné architektonické dominanty
v zástavbě obce

0

C.3.5 Přítomnost výrazné architektonické dominanty, která
se uplatňuje jako krajinná dominanta

0

C.3.6 Zástavba s charakteristickými formami, měřítkem,
materiály, barevností

0

C.3.7 Zástavba s charakteristickou siluetou 0

C.3.8 Zástavba s velkým podílem vysoké zeleně +/-
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Identifikované hodnoty krajinného rázu KC – dotčený krajinný celek Štěpánovská planina

 A Kulturně historické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

A.1 Přítomnost významné historické siluety 0

A.2 Přítomnost památkových rezervací a zón 0

A.3 Přítomnost památkově chráněných objektů +

A.4 Přítomnost technických děl doklad. vývoj, využití a
kultivace krajiny

-

A.5 Přítomnost historických krajinářských úprav -

A.6 Význam místa pro kulturní historii národa + archeologické
nálezy v k.ú.
Uhřice

A.7 Přítomnost míst, spojených s životem významných
osobností

0

B Přírodně krajinářské hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

B.1 Přítomnost významných krajinných prvků + lesní komplex –
vrch Lavičná,
množství vodních
toků (Úsobrnský,
Šubířovský..) a
jejich údolní nivy

B.2 Přítomnost zvláště chráněných území + PP Duráně, PP
Skřipovský
mokřad

B.3 Přítomnost památných stromů nebo zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů

+ památné stromy u
Skřipova

B.4 Zastoupení při rozených ekosystémů +

B.5 Přítomnost stanovišť s vysokou diverzitou, ploch
s vysokou ekologickou stabilitou

+ PP Duráně, PP
Skřipovský
mokřad

B.6 Přítomnost prvků územního systému ekologické stability + nadregionální
biokoridor,
nadregionální
biocentrum,
množství
skladebných
prvků lokálního
ÚSES

C. Krajinářsko estetické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

C1 Charakter vizuálně vnímatelných prostorů

C1.1 Výrazně, zřetelně a určitě vymezený prostor +

C1.2 Prostor s více prostorovými plány na horizontu +

C.1.3 Prostor s výraznou dominantou na obzoru 0

C.1.4 Prostor s průhledem do dalš ího prostoru +/-

C.1.5. Prostor s výrazně přírodním charakterem +/-

C.1.6 Prostor s harmonickým vztahem zástavby a přírodního +/-
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prostředí
C.1.7 Prostor s harmonicky působíc í architektonickou

dominantou
0

C.2 Charakter přírodních prvků

C.2.1 Bohatě členěné okraje lesů +

C.2.2 Velký podíl rozptýlené zeleně v krajině +

C.2.3 Přírodně působící prostor s převahou přirozené
vegetace

+/-

C.2.4 Členitá krajina se střídáním polí, luk, lesů v maloplošné
struktuře

+/-

C.2.5 Meandrujíc í vodní tok s doprovodnou zelení 0

C.2.6 Vodní plocha v přírodním rámci, rybník s výraznou
zelení na hrázi

0

C.2.7 Přítomnost výrazných geologických úkazů 0

C.3 Charakter osídlení a zástavby

C.3.1 Harmonicky působíc í rozptýlená zástavba v přírodním
rámci

-

C.3.2 Členité okraje zástavby obce s plynulým přechodem
do krajiny

-

C.3.3 Okraje kompaktní zástavby s převahou vysoké zeleně +

C.3.4 Přítomnost výrazné architektonické dominanty
v zástavbě obce

0

C.3.5 Přítomnost výrazné architektonické dominanty, která
se uplatňuje jako krajinná dominanta

0

C.3.6 Zástavba s charakteristickými formami, měřítkem,
materiály, barevností

0

C.3.7 Zástavba s charakteristickou siluetou 0

C.3.8 Zástavba s velkým podílem vysoké zeleně +/-
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Identifikované hodnoty krajinného rázu KC – dotčený krajinný celek Přemyslovická

pahorkatina

 A Kulturně historické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

A.1 Přítomnost významné historické siluety 0

A.2 Přítomnost památkových rezervací a zón 0

A.3 Přítomnost památkově chráněných objektů + v Konici

A.4 Přítomnost technických děl doklad. vývoj, využití a
kultivace krajiny

+/-

A.5 Přítomnost historických krajinářských úprav + zámecký park
v Konici

A.6 Význam místa pro kulturní historii národa 0

A.7 Přítomnost míst, spojených s životem významných
osobností

0

B Přírodně krajinářské hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

B.1 Přítomnost významných krajinných prvků + lesní komplex
severně a jižně od
Konice, vodní tok
Romže, vodní
plochy na jižním
okraji Konice…

B.2 Přítomnost zvláště chráněných území 0

B.3 Přítomnost památných stromů nebo zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů

+/- památné stromy u
Kamenného
rybníka; přírodní
park Kladecko

B.4 Zastoupení při rozených ekosystémů +/-

B.5 Přítomnost stanovišť s vysokou diverzitou, ploch
s vysokou ekologickou stabilitou

+

B.6 Přítomnost prvků územního systému ekologické stability +

C. Krajinářsko estetické hodnoty

č. Název kritéria Hodnocení Poznámka

C1 Charakter vizuálně vnímatelných prostorů

C1.1 Výrazně, zřetelně a určitě vymezený prostor +/-

C1.2 Prostor s více prostorovými plány na horizontu +/-

C.1.3 Prostor s výraznou dominantou na obzoru 0

C.1.4 Prostor s průhledem do dalš ího prostoru +/-

C.1.5. Prostor s výrazně přírodním charakterem +

C.1.6 Prostor s harmonickým vztahem zástavby a přírodního
prostředí

+/-

C.1.7 Prostor s harmonicky působíc í architektonickou
dominantou

0

C.2 Charakter přírodních prvků

C.2.1 Bohatě členěné okraje lesů -
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C.2.2 Velký podíl rozptýlené zeleně v krajině + četné remízky,
skupinky stromů
a keřů..

C.2.3 Přírodně působící prostor s převahou přirozené
vegetace

+/-

C.2.4 Členitá krajina se střídáním polí, luk, lesů v maloplošné
struktuře

+/-

C.2.5 Meandrujíc í vodní tok s doprovodnou zelení 0

C.2.6 Vodní plocha v přírodním rámci, rybník s výraznou
zelení na hrázi

+ jižní okraj sídla
Konice

C.2.7 Přítomnost výrazných geologických úkazů 0 -

C.3 Charakter osídlení a zástavby

C.3.1 Harmonicky působíc í rozptýlená zástavba v přírodním
rámci

-/+

C.3.2 Členité okraje zástavby obce s plynulým přechodem
do krajiny

+/-

C.3.3 Okraje kompaktní zástavby s převahou vysoké zeleně +

C.3.4 Přítomnost výrazné architektonické dominanty
v zástavbě obce

0

C.3.5 Přítomnost výrazné architektonické dominanty, která
se uplatňuje jako krajinná dominanta

0

C.3.6 Zástavba s charakteristickými formami, měřítkem,
materiály, barevností

0

C.3.7 Zástavba s charakteristickou siluetou 0

C.3.8 Zástavba s velkým podílem vysoké zeleně +/-

http://www.ecological.cz




Fotodokumentace:

1. Celkový pohled na obec Konice; v pravé části snímku je vidět stávající vedení

400 kV Prosenice - Řeporyje

2. Pohled na Velké Opatovice z tzv. "německé dálnice"

3. Pohled na Velké Opatovice

4. Stávající vedení 400 kV Prosenice - Řeporyje před Úsobrnem

5. Začátek trasy vedení, pohled z "německé dálnice" směrem k východu

6. Průchod elektrovodu p řes lesní komplexy vrchu Lavičná

7. Lesní průsek - vrch Lavičná

8. Údolní niva Duranského potoka

9. V přední části snímku upolínová louka u b řehu Otínského potoka, v pozadí

stávající vedení 400 kV

10. Porost rákosu a břehových dřevin u Uhřického potoka

11. Upolínová louka, v pozadí lesní porost u Otínského potoka

12. Pohled z vrchu Jílovce na jižní část obce Konice







Příloha 6
Příspěvek k dokumentaci EIA stavby "Vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice"
z hlediska vlivů na obyvatelstvo (Prof.MUDr.J.Kotulán,CSc.)
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SEZNAM ZKRATEK

ACGIH … American Conference of Governement Industrial Hygienists (Americká  konference státních
průmyslových hygieniků)

ATSDR … Agency for Toxic Substances and Disease Registry (Agentura pro registr toxických látek a
nemocí)

EIA …     Environmental Impact Assessment (Hodnocení vlivu životního prostředí)

ER …      Exposure Ratio (Expoziční koeficient), poměr odhadnuté expozice k příslušnému expozičnímu
koeficientu resp. limitu

IARC …   International Agency for Research of Cancer (mezinárodní agentura pro výzkum
rakoviny)

NIOSH … National Institute for Occupational Safety and Health (Národní ústav pro  bezpečnost a zdraví
při práci)

NOAEL …No Observable Adverse Effect Level (Úroveň při níž nejsou pozorovány žádné   nepříznivé
účinky

OSHA … U.S. Occupational Safety and Health Administration (Ministerstvo USA pro bezpečnost a
zdraví při práci)

PEL …     Permissible Exposure Limit (Přípustný expoziční limit)

REL …     Recommended Exposure Limit (Doporučený expoziční limit)

RfC …      Reference Concentration (referenční koncentrace), tj. koncentrace v ovzduší, která ani při
celoživotním vdechování pravděpodobně nevyvolává v populaci (včetně citlivých podskupin) riziko
nepříznivých účinků

RfD …      Reference Dosis (referenční dávka) je denní dávka, která ani při celoživotní expozici
pravděpodobně nevyvolává v populaci (včetně citlivých podskupin) riziko nepříznivých účinků

RsD  … Risk-specific Dose, přijatelná dávka látky s bezprahovýn účinkem

RsC  … Risk-specific Concentration, přijatelná koncentrace látky s bezprahovýn účinkem

TWA …    Time –weighted Average (Časově vážený průměr)

TEQ … toxický ekvivalent PCDD/F

UR …        Unit Risk (jednotkové riziko)

US EPA …United States Environmental Protection Agency (Americký úřad pro ochranu  životního
prostředí)

WHO …    World Health Organization (Světová zdravotnická organizace)
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ÚVOD
V souladu s objednávkou je předmětem této studie riziková analýza ovlivnění obyvatelstva jako součást
EIA na Energetické využívání odpadu v areálu Elektráren Opatovice, a.s. Text je členěn podle osnovy
dané Zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, příloha č. 4. Metodou je riziková
analýza, založená na postupech vypracovaných a neustále dále rozvíjených americkým Úřadem pro
ochranu životního prostředí (US EPA). Z nich vycházejí i směrnice Ministerstva životního prostředí ČR (
„Metodika zpracování analýzy rizika“, příloha č. 3 k metodickému pokynu Postup zpracování analýzy
rizika, Věst. MŽP 1996, č. 3, kapitola 2.3).

AD ČÁST D I.

1. Vlivy na obyvatelstvo
1.1  ZDRAVOTNÍ VLIVY
Zdraví obyvatelstva může být ovlivněno jednak vlastním provozem EVO, jednak navazující dopravou. Je
nutno přihlédnout i k případným vlivům v období výstavby.

1.1.1. METODICKÝ POSTUP
Hodnocení rizika (Risk Assessment) je odborná činnost zaměřená na zjištění povahy a pravděpodobnosti
možných nepříznivých účinků, které mohou postihnout člověka a životní prostředí jako důsledek
expozice chemickým nebo jiným škodlivinám. V této kapitole bude posuzován potenciální vliv na lidské
zdraví.

Metodický postup konvenčního hodnocení rizika sestává ze čtyř navazujících kroků:

a) Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
Jde o vstupní kvalitativní seznámení s hodnocenou lokalitou, přítomnými škodlivinami a okolnostmi jejich
potenciálního nepříznivého účinku na obyvatelstvo. Základním výstupem tohoto kroku je seznam
zdravotně významných škodlivin a zdůvodnění postupu, jímž byly vybrány. Seznam je doplněn popisem
základních fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností vybraných škodlivin a jejich pohybu a
přeměn v životním prostředí, cest expozice, působení v organismu člověka a možných zdravotních
efektů. Uvádějí se též charakteristiky rizikových populačních skupin (pokud jsou přítomny), tj. skupin
vystavených vyššímu riziku buď pro svoji zvýšenou vnímavost k jednotlivým škodlivinám nebo pro vyšší
míru expozice.

b) Určení vztahu dávka - odpověď (Dose - response Assessment)
V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrovní expozice a velikostí rizika1. Toxicita škodliviny je často
vyjadřována jako celoživotní riziko při jednotkové expozici.

Z hlediska typu zdravotních efektů se škodliviny dělí do dvou základních kategorií:

• Látky s prahovým účinkem, u nichž se předpokládá, že minimální dávky až do určité úrovně
(prahu) nemají žádný nepříznivý efekt. Nad prahovou hodnotou pak závažnost účinku roste
s velikostí expozice. Do této skupiny patří většina toxických látek.

                                                
1 Rizikem se zde rozumí matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek dojde
k poškození zdraví, nemoci nebo smrti. Teoreticky se pohybuje od nuly (žádné poškození) k jedné (poškození ve
všech případech).
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• Látky s bezprahovým účinkem, u nichž se předpokládá určitý nepříznivý efekt už od nejnižších
dávek. Riziko tak roste s expozicí od její nulové úrovně, závislost dávky a účinku se v oblasti
nízkých dávek vesměs považuje za lineární. Do této skupiny patří většina karcinogenních látek.
Jejich účinek je stochastický, tj. s velikostí dávky neroste závažnost onemocnění ale
pravděpodobnost jeho vzniku.

Některé látky mohou mít obojí účinek, prahový i bezprahový (toxický i karcinogenní). V takovém případě
vycházíme obvykle z účinku bezprahového, který bývá při nízkých úrovních škodlivin, které jsou v
životním prostředí obvyklé, závažnější.

Hodnocení rizika z prahových a bezprahových látek je principiálně odlišné.

U látek s prahovým účinkem je na základě výzkumných prací s pokusnými zvířaty a epidemiologických
studií u lidí stanoven příslušný práh, označovaný zkratkou NOAEL. Tento práh je měřítkem toxicity dané
látky. Čím je nižší, tím je látka toxičtější. Z hodnoty NOAEL je pak uplatněním bezpečnostního faktoru a
faktoru nejistoty odvozena referenční dávka RfD, obvykle o tři i čtyři řády nižší (přísnější) než NOAEL.
Referenční dávka je definována jako odhad denní expozice pro lidskou populaci (včetně citlivých skupin),
která při celoživotním působení pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví. Při inhalační expozici je
stanovována stejně definovaná referenční koncentrace (RfC).

U látek s bezprahovým účinkem se na základě vědeckého poznání určuje úroveň expozice, která je
považována za „přijatelnou“. Označuje se zkratkou RsD (Risk-specific Dose). Při inhalační expozici se
stanovuje obdobně pojatá referenční koncentrace RsC. Rozhodnutí o tom, co je „přijatelné“, je ovšem
kontroverzní záležitost, posuzovaná různě v různých zemích a institucích. Nejčastěji se za přijatelné
považuje riziko jednoho případu na milion obyvatel (1 x 10-6, resp. 1E-06), v některých případech se
připouštějí i úrovně méně přísné, až do  1 x 10-4. Hodnota RsD resp. RsC ovšem nezávisí jen na
posouzení „přijatelnosti“, je odvozena na základě síly karcinogenního účinku dané látky, tj. strmosti
křivky dávka - účinek. Tato síla je charakterizována směrnicí vztahu dávka - odpověď v oblasti nízkých
dávek (Slope Factor resp. Cancer Risk Unit). Poněvadž závisí na cestě expozice (vstupu do organismu),
stanovuje se pro vstup orální (trávicím ústrojím) jako OSF (Oral Slope Factor) resp. pro vstup inhalační
(dýchacím ústrojím) jako IUR (Inhalation Unit Risk).

Hodnoty RfD, RfC, RsD a RsC jsou označovány jako expoziční limity. Jejich stanovování je náročným
multidisciplinárním vědeckým procesem, jímž se zabývají některé kompetentní instituce jako US EPA,
WHO aj. V našem hodnocení budeme vesměs vycházet z expozičních limitů US EPA.

c) Hodnocení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jímž jsou různé skupiny lidí (subpopulace) exponovány chemickým látkám
nebo jiným faktorům ze životního prostředí. Stupeň expozice závisí nejen na koncentracích látky ve
složkách životního prostředí, ale i na místě pobytu a aktivitě lidí. U inhalačních expozic záleží např. na
tom, kolik času příslušníci jednotlivých subpopulací (včetně rizikových) tráví venku a v budovách, jak
intenzivně venku dýchají (při práci resp. sportu), u orálních expozic např. na tom, kolik pijí denně vody
z místního zdroje, v jakých množstvích konzumují kontaminované potraviny apod. Zpracovávání
expozičních podkladů je mimořádně složitou záležitostí, nejobtížnější z celého procesu hodnocení rizika.
V praxi EIA se obvykle pro každý případ speciálně nevyhodnocuje, vychází se z expozičních modelů
vypracovaných shora zmíněnými kompetentními institucemi.

d) Charakteristika rizika
V tomto posledním kroku se předpovídá zdravotní dopad na populaci resp. její dílčí skupiny na základě
integrace poznatků o nebezpečnosti jednotlivých látek a údajů o expozici. Pro látky s prahovým účinkem
se vypočte expoziční index ER (Exposure Ratio), tj. poměr odhadnuté expozice k příslušnému
expozičnímu limitu. Pokud není stanoven, může se ke srovnání použít i platný limit pro danou látku
v dané složce životního prostředí. Je-li ER nižší než 1 je riziko zanedbatelné, je-li větší, představuje
zdravotní riziko. U karcinogenních látek se vypočítává již zmíněné riziko na počet obyvatel, s obvyklým
požadavkem na řád přijatelného indexu 10-6.

Numerické výpočty vytvářejí dojem spolehlivých exaktních výsledků. Vzhledem k povaze podkladů,
z nichž byly odvozeny expoziční limity, k omezené spolehlivosti podkladů o expozicích a k dalším
okolnostem jde však jen o přibližné odhady. Proces hodnocení rizika není soustavou exaktních důkazů,
ale pouze prognózou, odborně fundovanou aproximací budoucího stavu. Pracuje se zde
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s pravděpodobností, nikoli s nespornými a nevyvratitelnými fakty.

Vycházíme zde z trojích údajů: o míře nebezpečnosti látky (poměr dávka - odpověď), o expozici a o přijaté
dávce (působící koncentraci). Podklady pro nebezpečnost látky vycházejí především z pokusů na zvířatech,
kde extrapolace výsledků na člověka je vesměs značně nejistá („člověk není 70kilové morče“), nebo
z údajů o expozicích lidí vysokým dávkám, kde zdrojem nejistoty je extrapolace do oblasti dávek nízkých.
Mnoha neurčitostmi jsou zatíženy též expoziční scénáře, které jednak vycházejí z rozptylových a jiných
studií, spojených vesměs s mnoha metodickými problémy, jednak mají poměrně podrobně
charakterizovat průměrné chování lidí dané populace. Vesměs se zde jedná o více nebo méně nejisté
odhady. Tím vším je pak zatížena i přesnost vypočtené dávky (zejména celoživotní) resp. dlouhodobě
působících průměrných koncentrací.

Hrubou chybou by proto bylo mechanicky přijímat a srovnávat numerická data bez uvážlivé a svědomité
analýzy zdrojů a míry jejich nepřesností.

Aby  pro uvedené nepřesnosti nedocházelo k nepřiměřeně příznivým závěrům, vycházejí mezinárodní
metodiky hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a na zdraví ze zásady předběžné opatrnosti, tj. z
nejhorších možných variant (výsledky studií s nejzávažnějšími udávanými dopady, účinky na nejcitlivější
druhy zvířat, na nejcitlivější vrstvy obyvatelstva, odvozování ukazatelů z horních hranic karcinogenního
potenciálu aj.). Výsledky pak charakterizují vždy nejhorší myslitelnou konstelaci a jsou vesměs horší než
budoucí realita. Tento opatrný (konzervativní) přístup spolu se zavedením dostatečných bezpečnostních
pásem má zaručit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené neurčitosti. Konzervativní hlediska
použijeme i v našem hodnocení.

Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem má význam tam,
kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.) není stanoven limit resp.
tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou vypracovány tak, aby s dostatečnou rezervou zaručovaly
zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy, výpočet shora popsaným způsobem tuto skutečnost jen
potvrdí. Pokud pro to tedy nejsou zvláštní důvody, pak při dodržených limitech, výpočet rizika popsanou
metodou Risk Assessment neprovádíme.

1.1.2. IDENTIFIKACE ZDRAVOTNĚ VÝZNAMNÝCH ŠKODLIVIN
Provoz EVO včetně navazující dopravy může působit na okolní obyvatelstvo a) znečišťováním ovzduší, b)
hlukem.

Teoreticky by mohlo přicházet v úvahu ještě znečišťování životního prostředí odpadními vodami, to však
je v tomto případě bezvýznamné, neboť projektované čištění zaručí za všech provozních stavů vyhovující
efektivitu a nezávadnost vody opouštějící průmyslový areál. Voda pak bude vypouštěna do Labe, takže jí
obyvatelstvo nebude přímo exponováno.

V úvahu nepřicházejí ani jiné vlivy, jako jsou vibrace, elektromagnetické záření (ionizující,
vysokofrekvenční) ani elektromagnetická pole.

Pokud jde o znečišťování ovzduší, posoudíme co nejširší paletu pevných, kapalných i plynných
polutantů, které budou emitovány. Předmětem hodnocení budou tedy níže uvedené potenciálně škodlivé
faktory (10 chemických škodlivin a hluk).

1. Polétavý prach

Polétavý prach z EVO bude příspěvkem k celkové prašnosti v okolí závodu. Prašností rozumíme
přítomnost a šíření tuhých znečišťujících látek (TZL) v ovzduší. Může jít o různé prachové částice
minerálního, organického nebo biologického původu. Jejich význam pro zdraví závisí na jejich velikosti a
jejich chemických, fyzikálních a případně biologických vlastnostech.

Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do dolních cest a
jsou tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně rychle sedimentují.
S klesající velikostí pak narůstá podíl částic, které pronikajících do plic.

Částice o průměru pod 10 µm jsou označovány jako frakce PM10, částice pod 2,5 µm jako PM2.5.
Zdravotně nejvýznamnější jsou částice kolem 1µm; pronikají v 90 i více procentech do plicních sklípků a
ovlivňují jejich stěny.

Prachové částečky ze spalovacích procesů všeho druhu, a také z komína EVO, jsou významné tím, že
mají malé rozměry a pravidelně obsahují i adsorbované těžké kovy a různé uhlovodíky, včetně
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karcinogenních.

2. Oxid siřičitý

Oxid siřičitý je bezbarvý plyn štiplavého zápachu, dráždící ve vyšších koncentracích oči a dýchací
sliznice. Jeho nejvýznamnějším zdrojem pro zevní ovzduší je spalování uhlí, ve výfukových plynech
motorových vozidel je přítomen v nízké koncentraci. Při chronickém působení nízkých dávek může
nepříznivě ovlivňovat dýchací funkce a zvyšovat respirační nemocnost.

3. Oxid dusičitý

K nejvýznamnějším a nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových plynů a produktů dalších spalovacích
procesů patří oxidy dusíku (NOx). Tímto termínem je označována směs oxidu dusičitého NO2  a
dusnatého NO. Jsou součástí emisí z každého spalování, významným zdrojem jsou motorová vozidla. Ve
spalovacích procesech je uvolňován NO, který se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na NO2, plyn
palčivého, dusivého zápachu. Čichově začíná být patrný od koncentrací 200 - 400 µg.m-3.

Oxidy dusíku mohou mít účinky akutní a chronické. Při vyšších dávkách jsou akutně dráždivou noxou.
Pro zdravotní posouzení potenciálního účinku v tomto případě vycházíme z údajů o maximálních
krátkodobých koncentracích a srovnáváme je s limity a literárními poznatky. Chronické účinky nízkých
dávek (nepříznivé ovlivnění dýchacích funkcí a odolnosti dýchacího ústrojí k nákazám) posuzujeme podle
úrovně průměrných ročních koncentrací.

4. Olovo

Olovo (Pb, atomové číslo 82, atomová hmotnost 207,2, skupina periodické soustavy IV. B) je šedý,
měkký, těžký kov, široce zastoupený v zemské kůře, kde se vyskytuje jako směs tří izotopů 206Pb, 207Pb
a 208Pb. Ve sloučeninách figuruje jako dvojmocné a čtyřmocné.

Olovo je průmyslově využíváno hlavně při výrobě olověných baterií, při pájení, ve slévárenství, při výrobě
kabelů, barviv, slitin, broků aj. Dříve se přidávalo (v organické vazbě, a to tetraetyl- nebo tetrametylolovo)
jako antidetonační přísada do benzinu a s výfukovými plyny pronikalo do životního prostředí. Toto užití u
nás v současné době ustupuje zaváděním bezolovnatého benzinu. V souvislosti s tím, a také s poklesem
jeho používání při pájení konzerv, obsah olova v potravě ve vyspělých zemích klesá a na celkovém přívodu
do organismu stoupá podíl z pitné vody.

Obsah Pb v ovzduší měst a průmyslových oblastí se pohybuje v rozmezí 0,3 – 15 μg.m-3.

Olovo je toxický kov, při chronické expozici vyšším dávkám postihuje centrální nervový systém, periferní
nervy, krvetvorbu a ledviny. Vstupuje do těla hlavně trávicím ústrojím, při vyšších koncentracích (obvykle
v průmyslu), se může uplatnit i vdechování. Karcinogenní účinek není u člověka doložen.

5. Rtuť

Rtuť (Hg, atomové číslo 80, atomová hmotnost 200,59, skupina periodické soustavy II.B) je běžnou
součástí zemské kůry, v horninách se vyskytuje hlavně ve formě sulfidů, v rudách jako HgS. Do prostředí
se dostává také v souvislosti s dolováním, výrobou a zpracováním, užíváním v průmyslu a spalováním
fosilních paliv. Vyskytuje se ve t řech základních formách: jako elementární rtuť, v anorganických
sloučeninách a v organických sloučeninách.

Rtuť je obecný plasmatický jed, inaktivuje buněčné enzymy.

Chronická otrava elementární rtutí (vdechováním par Hg) postihuje především centrální nervový systém.
Vyvolává zpočátku slabost, únavu, nespavost, nechutenství, poruchy trávení a ztráty na váze, později se
objevuje charakteristický třes a psychické změny (ztráty paměti, emoční labilita, nervozita aj.).
Anorganická rtuť má biologický poločas vylučování 40 až 60 dnů.

Chronická otrava anorganickými sloučeninami rtuti (vesměs požitím) způsobuje poruchy ledvin, záněty
dásní, zvýšené slinění aj.

Chronická otrava organickými sloučeninami rtuti poškozuje mozek, vede k úbytkům mozkové tkáně.
Vyvolává poruchy pohybové souhry, smyslové poruchy, zúžení zorného pole, svalové atrofie a mentální
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poškození.

Všechny formy rtuti pronikají placentou do krevního oběhu plodu a mohou vyvolat vrozené vady.

Cestou expozice člověka je vstup Hg do těla s potravou. Vdechování par rtuti má podružný význam,
může se toxicky uplatnit pouze při extrémně vysokých koncentracích v ovzduší pracovního prostředí.

6. Kadmium

Kadmium (Cd, atomové číslo 48, atomová hmotnost 112,4, skupina periodické soustavy II.B) je toxický
těžký kov stříbrné barvy, krystalický, vzhledem podobný zinku. Tvoří četné sloučeniny (oxidy, hydroxidy,
sulfidy, selenidy, teluridy, halidy aj.). Většinou je dvojmocný, může však mít i jiná mocenství. Vyskytuje
se v některých přírodních minerálech, často ve směsi se zinkem. Užívá se k pokovování, při výrobě
různých slitin, umělých hmot (jako stabilizátor), nikl-kadmiových baterií, barevných pigmentů aj. Důležité
je i v nukleárních zařízeních (zachycuje neutrony). Do průmyslových procesů vstupuje v podobě
nejrůznějších sloučenin, jako acetát, karbonát, chlorid, fluoroborát, fluorid, nitrát, oxid, sulfát i sulfid.

V důsledku průmyslového užití kadmium často kontaminuje půdu, vodu i ovzduší. K dalším významným
zdrojům patří spalování fosilních paliv, spalování komunálních odpadů a užívání fosfátových hnojiv, v nichž
je Cd častou příměsí. V nekontaminované pitné vodě bývá méně než 1 μg na litr, v povrchové vodě 1 až
10 μg. Ke kontaminaci půdy dochází např. hnojením čistírenskými kaly nebo některými umělými hnojivy
(superfosfáty s příměsí Cd).

Do těla kadmium vstupuje především trávicím ústrojím. Jeho stopy jsou běžně přítomné v potravinách,
denní přívod potravou je odhadován na 10 až 30 μg, ve vysoce kontaminovaných oblastech to však může
být až 400 μg. Druhou cestou vstupu do organismu je vdechování. Průměrné koncentrace Cd ve vzduchu
činí ve venkovských oblastech <1 až 6 ng.m-3, ve městech 5 až 50 ng.m-3 a v průmyslových oblastech 20
až 700 ng.m-3. Denní přívod z inhalace činí u obyvatelstva podle míry znečištění ovzduší      0,02 až 2 μg
denně, tedy podstatně méně než z potravy. Zvláštním zdrojem Cd je kouření. Kuřák jednoho balíčku
cigaret denně absorbuje za den navíc 2 μg kadmia.

Při vdechování znečištěného ovzduší se 90 % Cd zadrží v plicích a váže se na červené krvinky a krevní
bílkoviny. Při vyšších dávkách poškozuje činnost ledvin, při vysokých koncentracích ve vzduchu (kolem
20 μg.m-3) přispívá k rozvoji chronických chorob dýchacího ústrojí aj. U zvířat má Cd i rakovinotvorné
účinky, u člověka to však není zcela jednoznačně prokázáno.

Vstřebané Cd se v těle ukládá v měkkých tkáních, hlavně v ledvinách a v játrech, kumuluje se, dlouho
setrvává v organismu, vylučuje se jen velmi pomalu močí a stolicí. Biologický poločas se odhaduje na 25
až 30 let.

Chronická otrava postihuje hlavně dýchací ústrojí (obstrukční plicní choroba) a ledviny (poškození kůry
ledvin a její funkce). V některých epidemiologických pracích bylo při chronickém působení vyšších dávek
Cd nalezeno i zvýšení výskytu rakoviny některých orgánů (plic, prostaty, ledvin resp. žaludku). Jiné práce
ovšem měly negativní výsledky.

7. Thallium

Thallium (Tl), atomové číslo 81, atomová hmotnost 204,4, skupina periodické soustavy III.B) je modrobílý,
měkký, kujný kov, vysoce reaktivní, rozpustný v kyselinách, poskytující jednomocné a trojmocné
sloučeniny. Hlavními zdroji pronikání thallia do životního prostředí jsou cementárny, uhelné elektrárny a
slévárny. V ovzduší je thallium přítomno jako prvek nebo jako oxid či sulfát. Soli thallia jsou používány
jako jako rodenticidy a pesticidy, zejména v rozvojových zemích, ve vyspělých zemích bylo toto užití
potlačeno. Dále je thallium využíváno při výrobě optických čoček, barviv, polovodičů, supervodičů, raket
pro ohňostroje aj.

Do těla proniká vdechováním, požitím i skrze kůži. Z těla se vylučuje pomalu, poločas je odhadován na
30 dnů. Působí jako silný nervový jed. Při akutní otravě, obvykle po požití větších dávek, dochází
k těžkým otravám s příznaky z trávicího a později nervového ústrojí. Chronické otravy jsou vzácné,
projevují se slabostí končetin, ztrátou vlasů, bolestmi a psychickými poruchami. Karcinogenní thallium
není.

8. Chlorovodík
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Chlorovodík (HCl)  je bezbarvý až nažloutlý plyn, ostře páchnoucí, nehořlavý. Jeho vodní roztok je
kyselina chlorovodíková (solná). Ve volné atmosféře působí s ostatními oxidy k okyselování vodních par a
srážek. Dráždí dýchací ústrojí a oční sliznice, avšak teprve při koncentracích na úrovni desítek tisíc
μg.m-3. Akutní působení velmi vysokých dávek postihuje dýchací prostředí, oči i kůži a při požití také
ústrojí trávicí. Není karcinogenní.

9. Fluorovodík

Fluorovodík (HF) je bezbarvý plyn nebo dýmající kapalina bodem varu 19,4 0C. Je nehořlavý. Ve vodě se
rozpouští na kyselinu fluorovodíkovou. Užívá se k leptání skla a k mnoha dalším průmyslovým účelům.
Obdobně jako HCl se podílí na okyselování srážek. Je dráždivý a toxický, ve vyšších koncentracích
dráždí oči,  kůži a sliznice dýchacího ústrojí. Při chronickém působení tyto orgány poškozuje. Kromě
toho by mohl přispívat k hromadění fluoru v těle a vzniku tzv. fluorózy (houstnutí kostí, vápenaté
usazeniny ve svalech a kloubech, reumatické bolesti aj.), ovšem až při vstřebávání 10 - 80 mg fluoridů
denně, což by odpovídalo vdechování koncentrací kolem 500 mg.m-3. Rostliny HF poškozuje při
koncentracích podstatně nižších (v jednotkách μg.m-3). HF není pro člověka karcinogenní.

10. „Dioxiny“ a „furany“

Skupina polutantů označovaná v literatuře zkratkou PCDD/F je tvořena dvěma řadami tricyklických
aromatických sloučenin s velmi podobnými chemickými vlastnostmi: polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny
(PCDD) a polychlorovanými dibenzofurany (PCDF). Patří do širší skupiny halogenovaných aromatických
uhlovodíků spolu s polychlorovanými bifenyly a terfenyly, polychlorovanými naftaleny, polychlorovanými
difenyletery a s bromovanými, fluorovanými nebo smíšenými halogenovanými analogy uvedených
uhlovodíků. Tyto uhlovodíky se v životním prostředí vyskytují v nejrůznějších směsích. Jako moderní
znečišťující látky byly identifikovány téměř ve všech komponentách současného globálního ekosystému.

PCDD/F vzbudily mimořádnou odbornou i politickou pozornost po průmyslové havárii v severoitalském
Sevesu v roce 1976, kdy pronikly ve značných množstvích do životního prostředí, a také svojí vysokou
toxicitou pro pokusná zvířata, prokázanou poprvé v téže době. V posledních 25 letech jim bylo věnováno
mimořádné vědecké úsilí..

Obojí tyto látky (dioxiny i furany) mají v molekule dvě benzenová jádra, na jejichž 8 uhlíků je navázáno 1 - 8
atomů chloru. Podle počtu atomů Cl’ v molekule je v každé řadě 8 kongenerů a ty pak se dále rozlišují
podle polohy molekul Cl’ na jednotlivé isomery. Řada PCDD tak čítá celkem 75 a řada PCDF 135
pozičních isomerů. V praxi se většinou vyskytují v různě složených směsích, vždy přinejmenším
s desítkami jednotlivých látek. Tato skutečnost značně komplikuje jak jejich stanovování v životním
prostředí, tak i vyhodnocování jejich účinku. Mají po chemické i biologické stránce podobné vlastnosti.
Jsou velmi dobře rozpustné v tucích a velmi špatně ve vodě.

Nejvíce studovanou a nejtoxičtější látkou této skupiny je 2,3,7,8-TCDD (tetrachloro- dibenzo-para-dioxin)
se čtyřmi atomy chloru v uvedených polohách. Má zvláštní molekulu, symetrickou kolem dvou os. Je
lipofilní, dobře rozpustný v tucích a jen nepatrně ve vodě (cca 15 ng/l), velmi stálý, postrádá reaktivní
funkční skupiny. Rychle se rozkládá při teplotách nad 800 0C.

Toxickými účinky se jednotlivé látky této skupiny značně liší, např. OCDD s 8 atomy chloru, který je
v životním prostředí i v lidské tukové tkáni nejvíce zastoupen, je 1000x méně toxický než 2,3,7,8-TCDD.
Zdravotní účinek tedy nezáleží jen na celkovém množství PCDD/F v prostředí, ale i na kvalitě, na
percentuálním zastoupení jednotlivých různě toxických kongenerů a isomerů. Směsi jsou proto
hodnoceny výpočtem tzv. toxického ekvivalentu (TEQ), který přepočítává souhrn toxicity všech
přítomných reprezentantů obou řad těchto látek na úroveň toxicity 2,3,7,8-TCDD.

PCDD/F nejsou vyráběny pro komerční účely. Do životního prostředí se dostávají několikerým způsobem.
Především vznikají při každém hoření organického materiálu, který obsahuje chlor nebo jeho sloučeniny,
tedy i při spalování uhlí, dřeva nebo topného oleje. Člověk tak produkoval uvedené látky do ovzduší od
dob, kdy začal užívat oheň. Obsah chloru v samotných těchto palivech je ovšem velmi nízký a proto jde
při hoření běžných čistých paliv o emise vysloveně stopové. Zvyšováním příměsí chloru a jeho sloučenin
v palivu pak obsah emisí PCDD/F značně narůstá. Děje se tak při spalování různých odpadů umělých
hmot (na bázi PVC aj., napouštěného nebo lakovaného dřeva aj.), což je dnes běžné v domácích
topeništích, která ve svém souhrnu tvoří v lidských sídlech s přetrvávajícím individuálním vytápěním
tradičními palivy dominantní plošný zdroj těchto škodlivin.
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Materiály obsahující chlor jsou běžnou součástí komunálních odpadů a proto v dřívějších dobách patřily k
významným zdrojům PCDD/F také spalovny odpadů. V jejich emisích byly tyto látky poprvé zjištěny před
čtvrtstoletím, což na tento problém ihned soustředilo mimořádnou pozornost.

Tradiční technologie spaloven s produkcí PCDD/F nepočítaly a podmínky hoření nebyly z tohoto hlediska
náležitě uzpůsobeny. Z té doby také přežívá názor o zvláštní roli spaloven při zatěžování prostředí
„dioxiny“. Situace se však mezitím radikálně změnila. V důsledku nových znalostí o vzniku PCDD/F a
přísných státních limitů byla technologie spaloven v posledních desetiletích pronikavě zmodernizována.
Při spalovacích procesech zabraňuje produkci PCDD/F dostatečně vysoká teplota (má činit více než 850
0C), dostatečná doba zahřátí na potřebnou teplotu a speciální způsoby čištění kouřových plynů. Při
dodržení náležitých podmínek se uhlovodíky rozkládají až na oxid uhličitý a vodu, a podle obsahu chloru
též na HCl. Takové hoření je dnes běžně zabezpečováno v moderně řešených spalovnách, opatřených
navíc ještě dalšími zařízeními k dočištění kouřových plynů a zábraně resyntézy chlorovaných uhlovodíků
po výstupu kouřových plynů z topeniště. Dosahuje se spálení až na 99,9999 %. Emise PCDD/F zde
mohou být spolehlivě sníženy ke zdravotně nevýznamným úrovním.

Na rozdíl od místně vytápěných domácností, kde systém spalování nedoznal žádných změn, se tak
emise spaloven od základu změnily. Pracovní skupina WHO  na základě šetření z 80. let uvádí hodnoty
PCDD/F v emisích různých spaloven komunálního odpadu v rozmezí několika ng až několika tisíc
ng/Nm3 suchého plynu, zatímco dnešní moderní spalovny snížily tyto emise až k desetinám ng/Nm3. 2

Ke znečišťování ovzduší PCDD/F přispívá i automobilová doprava výfukovými plyny, a to zejména z motorů
užívajících olovnatý benzin (do něhož je přidáván dichloretan). Naftové motory produkují méně PCDD/F než
benzinové. Ve Švédsku bylo celkové množství PCDD/F vylučované do ovzduší z automobilové dopravy
odhadnuto na 10 - 100 g TEQ za rok

PCDD/F vznikají také jako nežádoucí stopové příměsi při výrobě jiných chemických látek (chlorfenolů a
jejich derivátů, chlorovaných difenyleterů aj.) a vyskytují se tak např. v některých herbicidech a
v defoliantech (Agent Orange známý z války ve Vietnamu). Počet izomerů je v těchto příměsích relativně
malý, na rozdíl od produktů spalování, kde jsou zastoupeny téměř všechny.

Do prostředí se dostávají i z mnoha dalšími zdrojů - ze spaloven nebezpečných odpadů, nemocničních
odpadů a odpadních kalů, jako odpady z některých odvětví těžkého průmyslu, chemického průmyslu a
z výroby papíru, z napouštění dřeva chlorfenolem aj. a také při požárech a průmyslových haváriích.

Významným zdrojem PCDD/F ve vnitřním ovzduší budov je tabákový kouř.

PCDD/F jsou za pokojové teploty pevné látky, které se mohou v prost ředí v mikroskopických částečkách
vyskytovat i samostatně. Mají však vysoký sklon k adsorpci na jiné hmotné částice (prachu apod.) a
proto jsou ve zvýšených koncentracích zjišťovány např. v popílku z topenišť. S částečkami prachu nebo
popílku se mohou pohybovat ovzduším nebo vodou na velké vzdálenosti. Ve vodě obvykle jde o nepatrná
kvanta, takže voda má při šíření PCDD/F jen malý význam. Z ovzduší časem sedimentují na rostliny a
půdu, z vody se usazují v sedimentovaném kalu.

V životním prostředí jsou to látky značně stálé. V ovzduší dochází k jejich pozvolnému rozkladu vlivem
UV záření a hydroxylových radikálů. Rozklad je tím rychlejší, čím méně obsahují atomů chloru. Doba
odbourávání samostatných PCDD/F v ovzduší se podle počtu atomů chloru pohybuje v rozmezí 1 - 39
dní,  při adsorpci na jiné částečky je zhruba 10 x delší. Vzhledem k pomalejšímu odbourávání molekul s
více atomy chloru převládají v životním prostředí kongenery s 8 atomy Cl , které jsou relativně nejméně
toxické. Poločas odbourávání v půdě je udáván v rozmezí 10 - 12 let.

Koncentrace PCDD/F v životním prostředí jsou jen stopové. Literární údaje o imisích v ovzduší se
pohybují ve fg/m3, v půdě a sedimentech v ng/kg.

Pro svou dobrou rozpustnost v tucích pronikají PCDD/F do těla živočichů i člověka, kde se kumulují
v tukové tkáni, neboť jejich nerozpustnost ve vodě a chemická stálost značně ztěžuje jejich vylučování.
V těle vodních živočichů se tak v běžném prostředí jejich obsah pohybuje řádově kolem 50 ng/kg.

                                                
2 V textu  této kapitoly jsou používány váhové jednotky pro malá a stopová množství, a to mg (miligram,
10-3 g), µg (mikrogram, 10-6 g), ng (nanogram, 10-9 g), pg (pikogram, 10-12 g), fg (femtogram, 10-15 g).
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Dostávají se tak i do potravinového řetězce člověka a jejich zdroji v potravě se stávají produkty obsahující
živočišný tuk.

Do těla člověka se PCDD/F dostávají z 98 % potravou, zatímco vdechování a pronikání kůží má jen malý
význam. Určitou výjimkou je kuřáctví cigaret, při němž je do plic veden kromě stovek jiných škodlivin i
relativně koncentrovaný proud PCDD/F. Všeobecně (kromě profesionálních expozic a průmyslových
havárií) jsou pro člověka zdrojem expozice především tukové složky kontaminovaných potravin. Největší
význam mezi nimi mají mléko, maso, vejce a ryby, jejichž prostřednictvím člověk dostává 95 % svého
příjmu PCDD/F. Zelenina a ovoce má v tomto směru velmi malý význam. V těle se PCDD/F kumulují
v tukové tkáni a v játrech.

V laboratorních pokusech patří PCDD/F k velmi toxickým látkám, v jejich účincích jsou však velké rozdíly
v závislosti na druhu, věku a pohlaví pokusných zvířat.

Expozice PCDD/F se u některých druhů pokusných zvířat typicky projevuje ztrátami váhy, zmenšováním
brzlíku a narušováním imunity, v některých případech též poškozováním činnosti jater, kožními změnami,
poruchami žaludku aj. U žádného ze zvířecích druhů však nebyly zjištěny všechny tyto efekty. Akutní toxicita
se projevuje při dávkách >30 µg/kg tělesné váhy.

U opic druhu Rhesus a u krys bylo vlivem 2,3,7,8-TCDD zjišťováno narušení reprodukce, u krys byly
vyvolány nádory jater. Mutagenní (genotoxické) účinky však nebyly zjištěny, jde  zřejmě o epigenetický
mechanismus karcinogeneze. V toxickém efektu PCDD/F jsou mezi jednotlivými druhy zvířat obrovské
rozdíly. Např. orální LD50 isomeru 2,3,7,8-TCDD (tj. dávka při níž při podání do trávicího ústrojí uhyne
polovina pokusných zvířat) se pohybuje od 0.6 µg/kg tělesné váhy u morčat až po 5000 µg/kg u zlatých
syrských křečků.

Zdravotní účinky nepatrných stop PCDD/F, obvyklých v životním prostředí, nejsou známé.  Usuzuje se na
ně nepřímo jednak podle toxicity vyšších dávek u pokusných zvířat, jednak z nahodilých případů, kdy v
důsledku mimořádných okolností došlo k expozici lidí vysokým dávkám PCDD/F.

Takovou skupinou exponovaných byli např. vojáci ve vietnamské válce, kde byl v letech 1962 až 1970
používán jako defoliant tzv. Agent Orange (směs dichlorfenoxyoctové a trichlorfenoxyoctové kyseliny). Tento
preparát byl kontaminován 2,3,7,8-TCDD v množství <1 až 20 ppm. Pro vzniklé obavy z následků bylo
provedeno několik studií u veteránů. Nebyl prokázán žádný efekt spojený s expozicí uvedené látce.

Druhý známý případ je spjat s již zmíněným severoitalským městem Seveso. V červenci 1976 tam došlo
k explozi v podniku, který vyráběl trichlorfenoxyoctovou kyselinu. Do okolí unikl chemický mrak
trichlorfenolfenátu, který obsahoval 2,3,7,8-TCDD (celkem 2 - 3 kg) a který kontaminoval poměrně
rozsáhlé okolní území a způsobil vysokou expozici obyvatel v blízkých sídlech. Jediným klinickým efektem
byla chlorakne, tj. hnisavé pupeny na kůži připomínající známou trudovitost (akne) mladistvých. Na vysoce
kontaminovaném území proběhlo 461 těhotenství, na celém exponovaném území 2900 těhotenství.
Možné důsledky byly pečlivě studovány, nebyly však zjištěny žádné projevy nitroděložního poškození dětí.

Pozn.: Jako jeden z projevů expozice vysokým dávkám byla v poslední době v okolí Sevesa popsána
nerovnoměrnost výskytu obou pohlaví u novorozenců, na kontaminovaném území se rodilo signifikantně
více dívek než chlapců. Pro tento nález neexistuje žádné plausibilní vysvětlení.

Mimořádně silné expozice jsou popsány z jihozápadního Japonska, kde byla v r. 1968 v potravinářském
závodě omylem na potrubí s jedlým olejem napojena přípojka s technickým olejem, obsahujícím PCB a
PCDD/F. Exponováno bylo více než 1500 osob. Obdobný případ se udál v r. 1979 na Tajvanu (exponováno
bylo téměř 2000 osob). První uvedená událost je v literatuře označován názvem Yusho, druhá názvem Yu-
cheng (obojí znamená „nemoc z oleje“). Důsledkem byla chlorakne, změny pigmentace kůže u dětí a
zhoršení výsledků imunologických testů. Rakovinotvorné, mutagenní ani teratogenní účinky nebyly
prokázány. Šlo přitom o dávky řádu desetin mg/kg/den, tedy o několik řádů nad úrovní běžného příjmu v
průmyslových zemích.

Obdobných popsaných případů vysokých expozic PCDD/F u lidí je ještě celá řada. Existují i poznatky o
vysoce exponovaných skupinách pracovníků v profesionálním prostředí.

Z četných dlouhodobých a pečlivě prováděných studií v uvedených a jiných podobných případech, tedy u
lidí exponovaných mimořádně vysokým dávkám PCDD/F, je možno celkově shrnout, že pokud byly
vůbec zjištěny toxické účinky, jediným společným charakteristickým projevem byla zmíněná chlorakne a
v některých případech i změny jaterních testů a určité změny imunitní. Genotoxické (mutagenní) účinky
nebo nepříznivé vlivy na plození dětí nebyly u člověka ani při těchto extrémních expozicích prokázány.
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Zvláštní pozornost byla ve vědeckém zkoumání PCDD/F věnována možnosti vzniku rakoviny u člověka.
Obava zde pramení z poznatků o podpůrném působení vysokých dávek 2,3,7,8-TCDD na vznik nádorů u
některých pokusných zvířat. K ověření tohoto rizika bylo provedeno mnoho epidemiologických studií u
exponovaných skupin lidí. V řadě případů nebyl zjištěn žádný rakovinotvorný důsledek, např. u veteránů
vietnamské války. Podle údajů IARC jsou z tohoto hlediska významné čtyři velké kohortové studie v
továrnách produkujících herbicidy (v USA, Holandsku a dvě v Německu) u pracovníků vystavených
extrémně vysokým dávkám (1.000 - 32.000 ng/kg). Jde o nejvyšší známé expozice vůbec. Byl zde
zjištěn lehký vzestup rizika pro souhrn všech druhů rakoviny. Je zde ovšem třeba zdůraznit, že šlo o
vysoké expozice, o 2 - 3 řády vyšší než u běžného obyvatelstva, které v neprofesionálním životním
prostředí naprosto nepřicházejí v úvahu. Na základě uvedených studií zařadila agentura IARC TCDD mezi
karcinogeny skupiny 1 „Karcinogenní pro člověka“. V komentáři dodává že jsou zde dostatečné důkazy u
pokusných zvířat, avšak neúplné (limited) u člověka.

11. Hluk

Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí. Již hladiny
hluku pohybující se v blízkosti základních limitů (50 dB ve dne a 40 dB v noci) působí na celou
exponovanou populaci. Dnes je tak dotčena značná část našeho městského obyvatelstva. Mezi lidmi
jsou však velké rozdíly citlivosti na hluk v závislosti na individuálních vlastnostech nervového systému,
zdravotním stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci odhaduje na 5 -
8%. Na druhé straně existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. U zbytku populace
stoupá účinek s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů). Rušivé působení
uličního hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a v době noční.

Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka. Touto cestou
se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách. Vyvolávají
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou komunikací,
spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má
jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a
schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).

Přímé zdravotní účinky (především na srdečně cévní soustavu) nastupují až při vyšších intenzitách.
Ekvivalentní hladina 65 dB v denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z
hlediska zdravotních rizik. Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci pracovní
schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt  lidí ekvivalentní hladinou nižší než 50 až 55 dB.

Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 % osob i tak
zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.

Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují usínání a kvalitu
i délku spánku. Účinek závisí na individuální citlivosti lidí, která je značně rozdílná, diference v ovlivnění
zvukovými podněty činí až 25 i 30 dB(A). Vedle konstitučních zvláštností se zde uplatňuje též věk,
směrem ke stáří se vnímavost k rušení spánku značně zvyšuje (určitou ochranou ve stáří je na druhé
straně snižování sluchové ostrosti). Děti jsou odolnější. Význam má i frekvenční šíře hluku,
širokopásmový hluk působí intenzivněji. S rostoucí intenzitou hluku procento postižených narůstá. Na
druhé straně se u některých lidí citlivost může snížit postupným návykem.

Rušení spánku nastává při hladinách hluku okolo 37 - 40 dB v ložnici, tj. při venkovních hladinách okolo
50 - 55 dB. Jednotlivé průjezdy vozidel mohou rušit kvalitu (hloubku) spánku už od LAmax 60 dB. Počet
probuzených v rozmezí hladin 37 - 45 dB prudce stoupá z cca 10 na 60 %, při 60 dB v ložnici se probudí
až 85 % osob. I při nevelkém překročení limitních nočních hladin trpí tito lidé narušením usínání,
sníženou vydatností spánku a předčasným buzením. Výsledné chronické ochuzování o spánek se pak
může projevovat oslabováním pozornosti a přesnosti ve vykonávaných činnostech, růstem nervozity,
dráždivosti aj.

Klidný a nerušený spánek je přitom považován za nezbytnou podmínku uchování zdraví a tělesné i
duševní výkonnosti. Jeho kvalita je hlukem postihována i když se dotčený člověk neprobudí (resp. si není
krátkodobého probuzení vědom), spánek je však méně hluboký a jsou omezeny spánkové  fáze, které
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jsou nejvýznamnější pro regeneraci sil (SWS a REM). Pokud si člověk  probuzení uvědomí, dostavují se
mnohdy obtíže s opětovným usnutím a s tím spojená rozmrzelost a pocit zdravotní újmy.
V experimentech byla po takové noci v následujícím dnu prokázána snížená pozornost, výkonnost a
schopnost soustředění. Hladina hluku v ložnici, která prokazatelně nemění vlastnosti spánku, je 35 - 37
dB(A), nad touto úrovní již nastupuje rušení.

1.1.3. VYHODNOCENÍ VZTAHU DÁVKA - ODPOVĚĎ
V této stati uvádíme k jednotlivým látkám stanovené limity (pokud existují) a publikované rizikové
koeficienty. Pokud je v literatuře dostupný, uvádíme i kritický efekt, tj. chorobné změny na jejichž
základě byl daný koeficient odvozen buď epidemiologickými studiemi na lidech nebo pokusy na
zvířatech.

1 .  Prach (PM10)
Platný limit pro PM10 stanovený již zmíněným nařízením vlády č. 350/2002 Sb. činí pro průměrné roční
koncentrace pro rok 2005 40 μg.m-3, a od roku 2010 snad 20 μg.m-3 (bude upřesněn po novém
přezkoumání). Limit pro 24hodinový průměr činí pro rok 2005 50 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen
více než 35 x za kalendářní rok, od roku 2010 má být zpřísněn v tom smyslu, že uvedená hodnota nesmí
být překročena více než 7x za kalendářní rok.

Metodou Risk Assessment nelze zdravotní účinky posuzovaného prachu zcela spolehlivě posoudit.
Americký úřad pro ochranu životního prostředí US EPA ani jiné autoritativní instituce nestanovily pro něj
příslušné rizikové koeficienty.

Orientačně by bylo možno použít výsledků některých epidemiologických studií navrhujících příslušné
přepočítací rovnice). V tomto případě to však vzhledem k extrémně nízkým příspěvkům EVO k imisím
prachu nebude nutné.

2. Oxid siřičitý
Krátkodobé účinky vyšších koncentrací SO2 se u nejcitlivějších osob (astmatiků) ohlašují prvními (ještě
nechorobnými) změnami v dýchacích funkcích, zjišťovanými při vdechování koncentrací kolem 500 μg.m-

3; snižování dechového objemu o cca 10 % bylo pozorováno až při koncentracích nad 1000 μg.m-3. Při
dlouhodobém vdechování se první zjistitelné změny dýchacích funkcí projevují při ročních průměrných
koncentracích kolem 100 μg.m-3.

Platný limit pro SO2 stanovený nařízením vlády č. 350/2002 Sb. pro průměrné roční koncentrace činí 50
μg.m-3, pro 24hodinový průměr (od roku 2005) 125 μg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 3x za
kalendářní rok a pro hodinový průměr (od roku 2005) 350 μg.m-3, který nesmí být překročen více než 24 x
za kalendářní rok.

Standardní hodnocení metodou Risk Assessment zde nelze provést ze stejných důvodů jako u prachu a
vzhledem k extrémně nízkým hodnotám imisí nemusí být hledány ani možnosti orientační.

3. Oxid dusičitý
Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní. Při
dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projevů. Akutní účinky se
projeví u vysokých dávek již po krátké expozici. Pokusná vyšetření opakovaně ukázala, že zdraví lidé
nejsou při krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m-3). Při
koncentracích 3000 - 9000 µg.m-3 nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u
zdravých osob po 10 - 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při 3000
µg.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, u nichž byly laboratorně zjistitelné změny
dýchacích funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodně nalezeny po 30 – 110 minutových expozicích
koncentracím 560 µg.m-3. Jiné laboratoře však účinek tak nízkých koncentrací u astmatiků nepotvrdily.

Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3), peroxyacylnitráty (PAN) a
četnými dalšími sloučeninami, syntetizovanými ve znečištěném ovzduší za účasti slunečního záření ("letní
smog"). Již při koncentracích fotochemického smogu kolem 200 µg.m -3 dochází u lidí ke dráždění očí.
Zvláště vnímavé k dráždivým účinkům fotochemických oxidantů jsou děti; u nich bylo prokázáno dráždění
horních cest dýchacích a spojivek již při překročení úrovně 100 µg.m -3 O3.
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Platný limit pro NO2 stanovený nařízením vlády č. 350/2002 Sb. pro průměrné roční koncentrace bude od
roku 2010 činit 40 μg.m-3 a pro hodinový průměr 200 μg.m-3 (rovněž od roku 2010) s tím, že nesmí být
překročen více než 18 x za kalendářní rok.

Chronické účinky oxidů dusíku nelze spolehlivě posoudit metodou Risk Assessment z obdobných
důvodů jako u prachu. Ze stejných důvodů není nutné ani použít orientační náhradní řešení.

4. Olovo
U nás stanovený limit pro roční průměrnou koncentraci Pb v zevním ovzduší bude od roku 2005 činit 0,5
μg.m-3 (tj. 500 ng.m-3).

Rizikové koeficienty pro užití metody Risk Assessment nejsou pro koncentrace v zevním ovzduší
stanoveny. Zdravotní hodnocení zde proto bude možné provést pouze výpočtem ER.

5. Rtuť

Podle výše citovaného nařízení vlády č. 350/2002 Sb. bude u nás pro roční průměr koncentrací Hg
v zevním ovzduší od roku 2010 platit limit 50 ng.m -3.

Pro toxické účinky chronického vdechování elementární rtuti je v databázi IRIS udávána RfC 3x10-4 mg.m-

3 (kritický efekt: třes rukou, počínající poruchy paměti aj.).

6.  Kadmium

Platný limit pro Cd stanovený nařízením vlády č. 350/2002 Sb. pro průměrné roční koncentrace bude u
nás od roku 2005 činit 5 ng.m-3.

UR pro inhalační karcinogenní riziko je udáváno hodnotou 1,8 na mg.m-3. Tomu odpovídá přípustná úroveň
rizika (1x10-6) při koncentraci 6x10-7 mg.m-3 (založeno na dostatečných podkladech u pokusných zvířat a
omezených podkladech u lidí).

7. Thallium

Limit pro koncentrace thallia v ovzduší není u nás stanoven. Prahová limitní hodnota pro ovzduší pracovišť
činí podle ACGIH i podle OSHA 0,1 mg/m3. Přijatelný denní přívod udává EPA v hodnotě 15,4 mg/den.

Rizikové koeficienty pro thallium ani pro jeho v ovzduší se vyskytující sloučeniny (síran, oxid) nejsou
stanoveny. Zdravotní hodnocení bude nutno provést pouze odbornou úvahou.

8. Chlorovodík

Limit pro HCl ve volném ovzduší není u nás stanoven. Americké limity NIOSH REL a OSHA PEL pro
pracovní prostředí činí shodně 7 mg.m-3.

Zdravotní riziko lze nejpřesněji stanovit využitím inhalační RfC (referenční koncentrace) stanovené
americkým úřadem US EPA hodnotou 0,02 mg.m-3. Byla odvozena na základě pokusů na zvířatech,
kritickým efektem bylo zbytnění sliznice nosu, hrtanu a průdušnic

9. Fluorovodík

Rizikové koeficienty nejsou pro HF vypracovány. Pro volné ovzduší u nás nejsou stanoveny ani limity.

Limit SRN pro zevní ovzduší činí 3 μg.m-3 (krátkodobý) a 1 μg.m-3 ( denní).

Americké limity pro pracovní ovzduší jsou podle NIOSH (REL TWA) i podle OSHA (PEL TWA) udány
shodně: 2,5 mg.m-3.

10. PCDD/F

Limity pro koncentrace PCDD ve volném ovzduší nejsou ani u nás, ani ve většině ostatních zemí
stanoveny. Pokud jsou, vykazují veliké rozdíly. Můžeme to ukázat na limitech TCDD v ovzduší některých
států USA (podle ATSDR 1998). Uvádíme je v tabulce 1.

Tabulka 1: Limity pro roční průměry TCDD (μg.m-3) ve volném ovzduší v některých státech USA

Stát Limit
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Arizona 3 x 10-5

Florida 2,2 x 10-8

Indiana 3,0 x 10-8

Maine 2,5 x 10-7

Minnesota 2,3 x 10-8

Severní
Karolina

3,01 x 10-6

Pennsylvania 3,5 x 10-5

Tato tabulka s třířádovými rozdíly dokumentuje extrémní odlišnosti v názorech na rizikovost PCDD/F
v různých zemích a jejich institucích. Tento stav vyplývá z přetrvávajících nejasností o účincích PCDD/F
na člověka.

Z možných rizikových koeficientů přichází v úvahu CSF (Cancer Slope Factor) stanovený US EPA v roce
1985 na 1,56 x 10-5 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Tento koeficient však US EPA dále ve svých
databázích neuvádí a sděluje, že problém je v současné době přezkoumáván. V hodnocení imisí z EVO
proto vyjdeme z nejnověji doporučovaného limitu, z tzv. přijatelného denního přívodu (Tolerable Daily
Intake), který stanovila WHO, původně na vyšší úrovni, ale po revizi v roce 1998 jej snížila na 1 až 4 pg
TCDD na kg tělesné hmotnosti za den.

11. Hluk

V rozmezí hodnot blízkých základním přípustným hladinám (50 dB ve dne a 40 dB v noci) je podle
některých autorů možno odvodit,  že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých osob o cca 10 - 15
%. Holandský ústav TBO Prevention and Health v Leidenu zpracoval na základě řady epidemiologických
studií z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie polynomické rovnice třetího řádu pro vztah hladin pouličního
hluku a výskytu rozmrzelosti z hluku u obyvatel. Tyto podklady užijeme k charakteristice ovlivnění
obyvatel posuzovaných lokalit.

Uvedený holandský ústav stanovil na základě epidemiologických studií také nejnižší ekvivalentní hladiny
pouličního hluku v dB(A), pod nimiž nebyly pozorovány přímé zdravotní efekty. U denního hluku je to pro
zvýšený krevní tlak 70 dB a pro ischemickou srdeční chorobu 65 – 70 dB. U nočního hluku je takovou
hladinou pro kvalitu spánku 40 dB, pro náladu v následujícím dni necelých 60 dB a pro výkonnost v
následujícím dni rovněž necelých 60 dB. Je možno odhadnout, že zvýšení hladiny hluku o každých 5 dB
nad limitní noční hladiny způsobí zvýšení počtu osob, u nichž se objeví poruchy spánku, asi o 8 - 10%.

1.1.4. VYHODNOCENÍ EXPOZICE
Obyvatelé obcí v okolí  EVO budou celodenně vystaveni imisím škodlivin v koncentracích odpovídajících
součtu stávajícího pozadí místního znečištění ovzduší a příspěvku k těmto koncentracím, který bude do
ovzduší uváděn emisemi EVO. Tyto příspěvky v dotčených obcích v následujícím přehledu uvedeme
podle údajů vypočtených v rozptylové studii firmy ECO-ENVI-CONSULT (RNDr. T. Bajer, CSc., Jičín,
únor – březen 2003). Studie uvádí očekávané hodnoty imisí v 676 bodech čtvercové sítě, pokrývající
dotčené území a v dalších 136 referenčních bodech, charakterizujících situaci v obcích, významných
ekosystémech a na státní hranici. Výpočty jsou provedeny jednak pro období trvalého provozu EVO,
jednak pro situaci možných havárií. Předpokládá se totiž, že by mohlo dojít k výpadku technologického
řetězce spalování a čištění spalin, což by vedlo k nutnosti zavedení surových spalin do komína. Jejich
čištění by se omezilo na odlučování prachu a popílku. Doplňování dalších porcí odpadů do topeniště by
bylo zastaveno a doba dohořívání na roštu by trvala cca 3 hodiny, během nichž by emise škodlivin
postupně klesaly k nule.

Expozici posoudíme podle koncentrací imisí v obydleném území. Stanovené limity i rizikové koeficienty
počítají s intenzitou dýchání u průměrné populace a přijaté dávky škodlivin jsou tak v nich zohledněny. U
škodlivin působících akutně hodnotíme především krátkodobá maxima, u škodlivin s dlouhodobým
kumulativním účinkem pouze průměrné koncentrace roční, neboť krátkodobé výkyvy nemají v úrovních
běžného znečištění ovzduší zdravotní význam.
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1 .  Prach (PM10)
Příspěvek imisí prachu (frakce PM10) z EVO za trvalého provozu uvádíme pro nejbližších sedm obcí
v tabulce 2. Na předposledním řádku prezentujeme též nejvyšší dosaženou hodnotu ve výpočtové síti a
v posledním řádku nejvyšší dosaženou hodnotu v referenčních bodech na státní hranici. Pro každou obec
ve sloupcích uvádíme číslo výpočtového bodu, světovou stranu a vzdálenost přivráceného okraje obce od
EVO. Maximální roční průměr (předposlední řádek) byl dosažen v bodě 459 (ve volné krajině, jižně od
Vysoké n.L.), maximální 24hodinový průměr v bodě 403 (mimo obytné území, při jižním okraji areálu
elektrárny). Nejvyšší hodnoty na státní hranici byly u ročních průměrů i u průměrů 24hodinových
dosaženy v Dobrošově (v blízkosti Náchoda, ve vzdálenosti 42 km od EVO).

Tabulka 2: Příspěvky EVO k imisím prachu (frakce PM10, μg.m-3) v blízkých obcích, v místě
maxima a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. m Roční 24 hod.

Čeperka 1031 sz 700 0,0013 0,3339

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,0023 0,1926

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,0029 0,1996

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,0028 0,1827

Dříteč 1044 jv 2500 0,0021 0,1900

Hrobice 1041 j 1041 0,0022 0,1756

Libišany 1023 sz 3000 0,0023 0,1834

Maximum 0,0037 0,3610

Hranice 0,0001 0,0170

2. Oxid siřičitý
Imisní koncentrace produkované z EVO jsou velmi nízké. Hodnoty významné z hlediska ochrany
obyvatelstva shrnuje tabulka 3. Roční průměry se při trvalém provozu EVO v blízkých obcích pohybují v
řádu setin až tisícin μg.m-3. Nejvyšší 24hodinové průměry mají za trvalého provozu úrovně do 1,4 μg.m-3,
v případě havárií do 4,5 μg.m-3. U maximálních hodinových koncentrací jsou to obdobně úrovně do 1,7 a
do 5,3 μg.m-3. Zjištěná maxima příliš nepřevyšují hodnoty nalezené v obcích. Nacházejí se ve volné
krajině, u ročních průměrů ve výpočtovém bodu 459 (ve volné krajině, jižně od Vysoké n.L.) u
24hodinových a hodinových maxim ve výpočtovém bodu 403 (při jižním okraji areálu elektrárny).

Při státní hranici byly nejvyšší hodnoty vypočteny ve všech případech pro lokalitu Dobrošov). Jsou o 1-2
řády nižší než imise na území blízkých obcí.

Tabulka 3: Příspěvky EVO k imisím oxidu siřičitého (μg.m-3) v blízkých obcích, v místě maxima
a na státní hranici

Lokalita Bod Směr Vzdál. Provoz Havárie

č. m roční 24 hod. 1 hod. 24 hod. 1 hod.

Čeperka 1031 sz 700 0,0064 1,3968 1,6504 4,5359 5,2997

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,0111 0,7579 0,9646 2,5894 3,2789
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Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,0126 0,7969 0,9723 2,6462 3,2186

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,0130 0,7057 0,8164 2,2547 2,6813

Dříteč 1044 jv 2500 0,0094 0,7376 0,8731 2,3991 2,8011

Hrobice 1041 j 1041 0,0100 0,6728 0,7798 2,1559 2,6395

Libišany 1023 sz 3000 0,0103 0,7200 0,8715 2,3711 2,8622

Maximum 0,0165 1,4898 1,7906 4,8906 5,8244

Hranice 0,0007 0,1243 0,1642 0,4363 0,5756

3. Oxid dusičitý
Významné výsledky o imisích oxidu dusičitého uvádíme v tabulce 4. Roční průměry jsou v blízkých
obcích v setinách až tisícinách μg.m-3. Hodinová maxima za trvalého provozu dosahují v obcích nanejvýš
1,96 μg.m-3, při havárii až 1,34 μg.m-3. Maximální hodnota ročního průměru spadá do výpočtového bodu
436 (ve volné krajině, severovýchodně od Bukoviny n.L.), nejvyšší hodinové hodnoty do výpočtového bodu
404 (mimo obytné území, jihovýchodně od elektrárny). Hraniční území dostává maximální imisní
příspěvek v Dobrošově, úrovně jsou zde o řád nižší než v blízkých obcích.

Tabulka 4: Příspěvky EVO k imisím oxidu dusičitého (μg.m-3) v blízkých obcích, v místě maxima
a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. Provoz Havárie

m roční 1 hod. 1 hod.

Čeperka 1031 sz 700 0,0059 1,9604 1,3454

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,0119 1,8049 1,3112

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,0141 1,4159 1,0009

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,0131 1,5966 1,1659

Dříteč 1044 jv 2500 0,0106 1,3642 1,0005

Hrobice 1041 j 1041 0,0114 1,5746 1,1522

Libišany 1023 sz 3000 0,0114 1,2282 0,8614

Maximum 0,0174 2,3358 1,6505

Hranice 0,0019 0,3993 0,2999

4. Olovo a jeho sloučeniny
Krátkodobá maxima imisí olova (tabulka 5) se v blízkých obcích pohybují za normálního provozu EVO na
úrovni desetin a setin ng.m-3, v době havárie jednotek pg.m-3. Maximum je v obou případech dosahováno
ve výpočtovém bodu 459 (jižně od Vysoké n.L.) a řádově je na stejné úrovni jako imise v obcích. Imise na
státní hranici jsou nejvyšší v Dobrošově, přičemž jsou zde o 1 až 2 řády pod úrovní imisí v blízkých
obcích.

Tabulka 5: Příspěvky EVO k ročním průměrům imisí olova (ng.m-3) v blízkých obcích, v místě
maxima a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. m Provoz Havárie

Čeperka 1031 sz 700 0,0644 0,0017
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Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,1108 0,0029

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,1287 0,0034

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,1304 0,0034

Dříteč 1044 jv 2500 0,0935 0,0024

Hrobice 1041 j 1041 0,1004 0,0026

Libišany 1023 sz 3000 0,1027 0,0027

Maximum 0,1648 0,0044

Hranice 0,0071 0,0002

5. Rtuť a její sloučeniny
Krátkodobá maxima imisí rtuti (tabulka 6) se v blízkých obcích pohybují za normálního provozu EVO na
úrovni setin až tisícin ng.m-3, v době havárie nanejvýš v jednotkách pg.m-3. Maximum je v obou případech
dosahováno ve výpočtovém bodu 459 (jižně od Vysoké n.L.) a řádově je na stejné úrovni jako imise
v obcích. Imise na státní hranici jsou nejvyšší v Dobrošově, přičemž jsou zde o 1 až 2 řády pod úrovní
imisí v blízkých obcích.

Tabulka 6: Příspěvky EVO k ročním průměrům imisí rtuti (ng.m-3) v blízkých obcích, v místě
maxima a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. m Provoz Havárie

Čeperka 1031 sz 700 0,0064 0,0008

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,0111 0,0013

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,0129 0,0015

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,0130 0,0016

Dříteč 1044 jv 2500 0,0094 0,0011

Hrobice 1041 j 1041 0,0100 0,0012

Libišany 1023 sz 3000 0,0103 0,0012

Maximum 0,0165 0,0020

Hranice 0,0007 8,6 E-5

6. Kadmium a jeho sloučeniny
Krátkodobá maxima imisí kadmia (tabulka 7) se v blízkých obcích pohybují za normálního provozu EVO
na úrovni setin až tisícin ng.m-3, v době havárie nanejvýš v jednotkách pg.m-3. Maximum je v obou
případech dosahováno ve výpočtovém bodu 459 (jižně od Vysoké n.L.) a řádově je na stejné úrovni jako
imise v obcích. Imise na státní hranici jsou nejvyšší v Dobrošově, přičemž jsou zde o 1 až 2 řády pod
úrovní imisí v blízkých obcích.

Tabulka 7: Příspěvky EVO k ročním průměrům imisí kadmia (ng.m-3) v blízkých obcích, v místě
maxima a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. m Provoz Havárie

Čeperka 1031 sz 700 0,0064 0,0009

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,0111 0,0015
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Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,0129 0,0018

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,0130 0,0018

Dříteč 1044 jv 2500 0,0094 0,0013

Hrobice 1041 j 1041 0,0100 0,0014

Libišany 1023 sz 3000 0,0103 0,0014

Maximum 0,0165 0,0023

Hranice 0,0007 0,0001

7. Thalium a jeho sloučeniny
Krátkodobá maxima imisí thallia (tabulka 8) se v blízkých obcích pohybují za normálního provozu EVO
na úrovni setin až tisícin ng.m-3. Maximum je dosahováno ve výpočtovém bodu 459 (jižně od Vysoké n.L.)
a řádově je na stejné úrovni jako imise v obcích. Imise na státní hranici jsou nejvyšší v Dobrošově,
přičemž jsou zde o 1 až 2 řády pod úrovní imisí v blízkých obcích.

Tabulka 8: Příspěvky EVO za trvalého provozu k ročním průměrům imisí thallia (ng.m-3)
v blízkých obcích, v místě maxima a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. m Imise

Čeperka 1031 sz 700 0,0064

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,0111

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,0129

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,0130

Dříteč 1044 jv 2500 0,0094

Hrobice 1041 j 1041 0,0100

Libišany 1023 sz 3000 0,0103

Maximum 0,0165

Hranice 0,0007

8. Chlorovodík
Přehled imisí chlorovodíku je prezentován v tabulce 9.  Roční průměry se v blízkých obcích pohybují za
normálního provozu EVO na úrovni setin μg.m-3. Krátkodobá maxima mají v době trvalého provozu
hodnoty na úrovni desetin μg.m-3, v době havárie dosahují nejvýš 13,9 μg.m-3. Maximum je u ročních
hodnot zjišťováno v bodu 459 (jižně od Vysoké n. L.), u krátkodobých v obou případech ve výpočtovém
bodu 403 (při jižním okraji areálu elektrárny). Řádově jsou na stejné úrovni jako imise v obcích. Imise na
státní hranici jsou nejvyšší v Dobrošově, přičemž jsou zde o 1 řád pod úrovní nejvyšších hodnot
v blízkých obcích.

Tabulka 9: Příspěvky EVO ke koncentracím imisí chlorovodíku (μg.m-3) v blízkých obcích,
v místě maxima a na státní hranici
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Lokalita Bod č. Směr Vzdál. Provoz Havárie

m roční 1 hod. 1 hod.

Čeperka 1031 sz 700 0,0013 0,3281 13,882

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,0022 0,1904 8,5280

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,0025 0,1905 8,3090

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,0026 0,1611 6,9590

Dříteč 1044 jv 2500 0,0018 0,1718 7,2636

Hrobice 1041 j 1041 0,0020 0,1539 6,8496

Libišany 1023 sz 3000 0,0020 0,1709 7,3973

Maximum 0,0033 0,3558 15,249

Hranice 0,0001 0,0290 1,3378

9. Fluorovodík
Koncentrace imisí fluorovodíku ve sledovaných lokalitách uvádíme v tabulce 10. Roční průměry se
v blízkých obcích pohybují za normálního provozu EVO na úrovni desetin ng.m-3, krátkodobá maxima na
úrovni setin μg.m-3 a v době havárie jsou zhruba 3x vyšší. Maximum je u ročních hodnot zjišťováno v bodu
459 (jižně od Vysoké n. L.), u krátkodobých v obou případech ve výpočtovém bodu 403 (při jižním okraji
areálu elektrárny). Řádově jsou na stejné úrovni jako imise v obcích. Imise na státní hranici jsou nejvyšší
v Dobrošově, přičemž jsou zde o 1 řád pod úrovní blízkých obcí.

Tabulka 10: Příspěvky EVO ke koncentracím imisí fluorovodíku (μg.m-3) v blízkých obcích,
v místě maxima a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. Provoz Havárie

m roční 1 hod. 1 hod.

Čeperka 1031 sz 700 2,5 E-4 0,0656 0,1522

Opatovice n.L. 1021 s 1600 4,4 E-4 0,0381 0,0935

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 5,1 E-4 0,0381 0,0911

Bukovina n.L. 1037 v 2100 5,2 E-4 0,0322 0,0763

Dříteč 1044 jv 2500 3,7 E-4 0,0344 0,0796

Hrobice 1041 j 1041 4,0 E-4 0,0308 0,0751

Libišany 1023 sz 3000 4,1 E-4 0,0342 0,0811

Maximum 6,5 E-4 0,0712 0,1672

Hranice 2,5 E-5 0,0058 0,0147

10. PCDD/F
Roční průměry imisí polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů, vyjádřených jako TEQ (tabulka
11) se v blízkých obcích pohybují za normálního provozu EVO na úrovni setin fg.m-3. Maximum je
dosahováno ve výpočtovém bodu 459 (jižně od Vysoké n.L.) a řádově je na stejné úrovni jako imise
v obcích. Imise na státní hranici jsou nejvyšší v Dobrošově, přičemž jsou zde o 1 řád pod úrovní imisí
v blízkých obcích.
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Tabulka 11: Příspěvky EVO k ročním průměrům imisí PCDD/F (TEQ, fg.m-3) v blízkých obcích,
v místě maxima a na státní hranici

Lokalita Bod č. Směr Vzdál. m Imise

Čeperka 1031 sz 700 0,013

Opatovice n.L. 1021 s 1600 0,022

Vysoká n.L. 1022 sv 3400 0,026

Bukovina n.L. 1037 v 2100 0,026

Dříteč 1044 jv 2500 0,019

Hrobice 1041 j 1041 0,020

Libišany 1023 sz 3000 0,021

Maximum 0,033

Hranice 0,001

11. Hluk
Podkladem pro hodnocení hlukových expozic okolního obyvatelstva byla  hluková studie „Výstavba EVO
Opatovice (Centrum protihlukové ekologie, s.r.o., Praha, březen 2003). Hodnotí hlukové pozadí dotčené
oblasti a vlivy jak samotného provozu EOV, tak i navazující automobilové dopravy, a to jednak
kartografickým znázorněním hlukových izolinií, jednak uvedením výsledků měření v 5 referenčních bodech
při nejbližších okrajích obytné zástavby a výpočtů očekávané hlučnosti ve 13 referenčních bodech.

Dominantním zdrojem hluku v dotčené oblasti je již za stávajícího stavu automobilová doprava.
Nejvýznamnější je zde dálková silnice E 37, která v úseku mezi Hradcem Králové a Pardubicemi probíhá
těsně kolem místa připravované stavby, a po níž bude proudit většina dopravy navazující na EVO.
Severně od elektrárny se od ní část této dopravy odštěpí po silnici E 324 ve směru severozápadním a
prochází intravilánem Opatovic n. L. Jde o silnice již dnes hustě frekventované, pro něž doprava
navazující ne EVO bude jen málo významným příspěvkem, jak ukazuje tabulka 12.

Pro jednotlivé úseky silnice E 37 („sever“ od EVO k severu do Opatovic, „jih“ od EVO k jihu) a silnice E
324 je v prvním sloupci tabulky uvedena celková dopravní hustota dle sčítání v roce 2000 a ve druhém
sloupci odhad počtu vozidel (většinou nákladních) navazujících na provoz EVO. Procenta ve třetím
sloupci ukazují, že doprava EVO zvýší celkové dopravní frekvence jen nepatrně, v řádu desetin procenta.

Tabulka 12: Dopravní frekvence (počet průjezdů všech vozidel za 24 hodin) na přilehlých
úsecích silnic a příspěvek dopravy EVO

Úsek Stávající
doprava

Doprava
EVO cca

tj. %

E37 „sever“ 16855 18 0,11

E 324 „sever“ 5513 13 0,24

E37 „jih“ 11690 36 0,31

Zdrojem hluku bude i provoz EVO, kde budou pracovat ventilátory, čerpadla a další zařízení, produkující
akustický tlak v rozmezí 94 až 104 dB. Projekt bere tuto skutečnost v úvahu a řadou opatření (orientace
objektu, zvýšení neprůzvučnosti obvodového pláště a dalších dělících prvků aj.) podstatně tlumí pronikání
hluku do okolního prostředí. Hladina hlučnosti v úrovni základního limitu pro noční dobu (40 dB) tak
nebude pronikat, a to ani v součtu s hlukem sousední elektrárny, do nejbližšího obytného území v obci
Čeperka. Podmínkou bude ovšem dodržení všech projektovaných protihlukových opatření.

Stávající hlukové poměry při silnicích v obytném území a jejich srovnání se stavem při provozu EVO
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shrnuje tabulka 13. Uvádíme v ní z citované rozptylové studie vypočtené hodnoty ekvivalentní hlučnosti

Tabulka 13: Ekvivalentní hlučnost (dB)  v denní době v obytném území při průjezdních silnicích
v dotčených obcích

Lokalita, bod č. Stávající + EVO Rozdíl

Čeperka

        3. B. Němcové 161 65,8 65,8 0

        6. dále západně 63,1 63,1 0

        7. dále západně 52,4 52,4 0

Opatovice Pardubická ul.

        12. u křižovatky 66,4 66,5 +0,1

        10. č.p. 24 66,1 66,2 +0,1

         2. č.p. 9 67,3 67,4 +0,1

        11. č.p. 25 66,9 67,0 + 0,1

        13. č.p. 6 66,0 66,1 +0,1

Opatovice, Hradecká ul.

        8. u autob.zastávky 69,6 69,7 +0,1

        1. č.p. 348 70,2 70,3 +0,1

        9. č.p. 161 71,3 71,4 +0,1
(v denní době) v jednotlivých referenčních bodech, seřazených tak, jak se vzdalují od EVO. Noční doba
není hodnocena, neboť doprava vázaná na EVO bude omezena pouze na denní dobu.

Výsledky v tabulce 13 ukazují, že stávající hluková zátěž je značně nadměrná, nejvíce na Hradecké ulici
v Opatovicích, kde překračuje základní hlukový limit (50 dB) o 20 až 21 dB, dále v Opatovicích na
Pardubické ulici (překročení o 16 až 17 dB), a také ve východní části Čeperky (překročení o 13 až 16
dB). Provoz EVO včetně navazující dopravy však tuto situaci v podstatě nezmění. V Čeperce zůstane
hlučnost nezměněna a v Opatovicích vzroste pouze o 0,1 dB.

K uvedeným údajům je třeba poznamenat, že odhad je založen na stávající síti silnic a nebere v úvahu
připravovaný dálniční okruh D 11. Po jeho realizaci by zřejmě byla větší část dopravy převedena na tuto
novou trasu a hlukové zátěže obytného území by se zmírnily.

1.1.5 CHARAKTERISTIKA RIZIKA
Riziko zde zhodnotíme srovnáním koncentrací, jimž jsou obyvatelé blízkých obcí exponováni, se
stanovenými limity resp. rizikovými koeficienty.

1 .  Prach (PM10)
Průměrné roční hodnoty v nejbližším území se pohybují v rozmezí 0,0013 až 0,0029 μg.m-3 a na státní
hranici nanejvýš 0,0001 μg.m-3 (viz tabulku 2). Srovnáme-li tyto hodnoty s velmi přísným limitem 20 μg.m-

3, který má u nás platit od roku 2010 (bude-li v tak nízké úrovni schválen), představují uvedené
koncentrace 0,007 až 0,015 % limitu a na státní hranici ještě o řád méně. Jsou to nicotné hodnoty,
jejichž přičtení ke stávajícímu pozadí nemůže kvalitu ovzduší ani její zdravotní účinky rozpoznatelným
způsobem změnit. Podobná je situace i u 24hodinových průměrů (0,18 až 0,33 μg.m-3) a na státní hranici
(0,017 μg.m-3). Limit, který bude platný od roku 2010 činí 50 μg.m-3 a může být během roku až 7x
překročen. Zde je dosahováno 0,36 až 0,66 % limitu a na státní hranici 0,03 % limitu.

2. Oxid siřičitý
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Z tabulky 3 zde shrneme rozmezí imisních koncentrací v nejbližších obcích, dosažená maxima a imisní
koncentrace na státní hranici a vypočteme jejich percentuální vztah k platným limitům, uvedeným
v předešlé stati. Všechny tyto údaje pro přehlednost prezentujeme v tabulce 14.

Vypočtená procenta limitu jsou v tabulce vyznačena tučným písmem. Vyplývá z nich, že za normálního
provozu imise v obcích většinou nepřekročí úroveň 1 % limitu (kromě jedné výjimky, která leží těsně nad
1 %). Podobně je tomu i s dosaženými procenty limitu v místě maximálních imisí ve volné krajině. Ani
případné havarijní stavy situaci významně nezmění, krátkodobé imise dosáhnou v obcích nanejvýš úrovně
3,9 % limitu. Hodnoty na státní hranici jsou za normálního provozu i v případě havárie zcela
zanedbatelné.

Tabulka 14: Imise oxidu siřičitého v dotčeném území v μg.m-3 a v procentech příslušného limitu
v době trvalého provozu a v případě havárií

Průměr Obce Maximum Státní hranice

μg.m-3 % μg.m-3 % μg.m-3 %

Trvalý provoz

Roční 0,006 až 0,013 0,013 až 0,026 0,017 0,033 0,0007 1,4 E-4

24 hod. 0,673 až 1,397 0,538 až 1,117 1,490 1,192 0,125 0,100

1 hod. 0,780 až 1,650 0,223 až 0,472 1,791 0,512 0,164 0,047

Havárie

24 hod. 2,156 až 4,536 1,724 až 3,629 4,891 3,912 0,436 0,349

1 hod. 2,640 až 5,300 0,754 až 1,514 5,824 1,681 0,576 0,164

3. Oxid dusičitý
Přehled výsledků o imisích NO2  dle výše uvedené tabulky 4 předkládáme v tabulce 15 spolu
s vyjádřením imisních hodnot jako procenta příslušného limitu. Jde opět pouze o zlomky procent (1 % je
lehce překročeno jen v jediném případě. Zdravotně je tento příspěvek bezvýznamný.

Tabulka 15: Imise oxidu dusičitého v dotčeném území v μg.m-3 a v procentech příslušného
limitu v době trvalého provozu a v případě havárií

Průměr Obce Maximum Státní hranice

μg.m-3 % μg.m-3 % μg.m-3 %

Trvalý provoz

Roční 0,006 až 0,014 0,015 až 0,035 0,017 0,044 0,002 4,8 E-3

1 hod. 1,228 až 1,960 0,614 až 0,980 2,336 1,168 0,399 0,200

Havárie

1 hod. 0,861 až 1,345 0,431 až 0,673 1,651 0,825 0,300 0,150

4. Olovo
Průměrné roční koncentrace olova, vyjádřená absolutně a v procentech platného limitu uvádíme v tabulce
16. Nejvyšší příspěvek zde činí 3 setiny procenta limitu, po zdravotní stránce se nemůže nikterak
projevit.

Tabulka 16: Průměrné roční koncentrace imisí olova v dotčeném území v ng.m-3 a v procentech
příslušného limitu v době trvalého provozu a v případě havárií
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Průměr Obce Maximum Státní hranice

ng.m-3 % ng.m-3 % ng.m-3 %

Provoz 0,064 až 0,130 0,013 až 0,026 0,165 0,033 0,007 0,001

5.Rtuť
Obdobně uspořádané výsledky imisí rtuti shrnuje tabulka 17. Jde opět nanejvýš o 0,03 % limitu a tudíž
bez jakéhokoliv zdravotního efektu.

Tabulka 17: Průměrné roční koncentrace imisí rtuti v dotčeném území v ng.m-3 a v procentech
příslušného limitu v době trvalého provozu a v případě havárií

Průměr Obce Maximum Státní hranice

ng.m-3 % ng.m-3 % ng.m-3 %

Provoz 0,0064 až 0,0130 0,013 až 0,026 0,0165 0,033 0,007 0,001

6. Kadmium
Další obdobně uspořádaná tabulka 18 se týká imisí kadmia. Také zde odpovídá příspěvek EVO pouze
zlomkům procenta platného limitu a je tudíž zdravotně zcela bezvýznamný.

Tabulka 18: Průměrné roční koncentrace imisí kadmia v dotčeném území v ng.m-3 a
v procentech příslušného limitu v době trvalého provozu a v případě havárií

Průměr Obce Maximum Státní hranice

ng.m-3 % ng.m-3 % ng.m-3 %

Provoz 0,0064 až 0,0130 0,128 až 0,260 0,0165 0,330 0,007 0,014
7. Thalium
U thallia nelze imise zhodnotit obdobě jako u výše uvedených škodlivin, neboť pro tento prvek není ani u
nás, ani v zahraničí stanoven limit koncentrací v zevním ovzduší a renomované zahraniční instituce pro
něj neuvádějí ani rizikové koeficienty.  Existují pouze limity pro ovzduší pracoviš ť, které zde můžeme
k orientačnímu zdravotnímu hodnocení využít.

Dvě americké instituce (ACGIH a OSHA) uvádějí shodně pro pracovní ovzduší limit 0.1 mg.m-3, tj. 100
μg.m-3, tj. 100 tisíc ng.m-3. Koncentrace nalezené v obcích (0,0064 až 0,0130) jsou o 7 až o 8 řádů (tedy
desetmilionkrát až stomilionkrát) nižší. Je jasné, že jde o nicotné stopy, které nemohou mít zdravotní
význam..

Lze to doložit i srovnáním s jiným normativem  a to přijatelným denním přívodem Tl podle US EPA, který
činí 15,4 mg za den tj. 1,54 x 107 ng.m-3). Vyjdeme-li ze známého předpokladu, že dospělý člověk
vymění v klidu 8 l vzduchu za minutu a přidáme-li k tomu 1/3 pro osoby s vyšší vzduchovou ventilací
(tělesně pracující, sportovci), snadno vypočteme že takový člověk vydýchá za 24 hodin 15 m3 vzduchu.
V nejvíce zatížené obci s 0,0064 ng Tl v ovzduší to bude v 15 m3 0,096 ng Tl. I kdybychom připustili, že
veškeré toto thallium bude v těle zadrženo (což je nepravděpodobné, protože část je zpětně
vydechována), znamenalo by to jednu stomiliontinu přípustné denní dávky. Výsledek, získaný jiným
způsobem, je tedy přibližně shodný a zdravotně zcela bezvýznamný.

O to více totéž platí o imisích na státní hranici, které jsou ještě 0 2 až 3 řády nižší.

8. Chlorovodík
Přehled průměrných ročních koncentrací imisí chlorovodíku uvádíme v tabulce 19. Přirovnání těchto
hodnot k výše uvedené referenční koncentraci 0,02 mg.m-3 (tj. 20 μg.m-3) ukazuje, že ER činí  6,5 E-5 až
1,25 E-4. Vzhledem k tomu, že ER je zdravotně přípustné až do hodnoty 1,0, zjišťujeme, že imise
v obcích jsou o 4 až 5 řádů pod horní úrovní zdravotní neškodnosti. Na státní hranici je ER ještě
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podstatně nižší (5 E-6).

Krátkodobá maxima (viz tabulku 9) dosahují v obcích za trvalého provozu nanejvýš hodnotu 0,3281 μg.m-3

a v případě havárie 13,882 μg.m-3. Tyto koncentrace, omezené na velmi krátkou dobu, můžeme
orientačně přirovnat k výše uvedeným americkým limitům pro pracovní prostředí (7 mg.m-3, tj. 7000 μg.m-

3). Dosahovaná maxima činí 0,0005 % a 0,198 % zmíněného limitu. Takto stopové imise se ani ve
volném ovzduší nemohou zdravotně významným způsobem projevit.

Tabulka 19: Průměrné roční koncentrace imisí chlorovodíku v dotčeném území v μg.m-3 v době
trvalého provozu

Obce Maximum St. hranice

Provoz 0,0013 až 0,0025 0,0033 0,0001

9. Fluorovodík
Přehled úrovní imisí HF v dotčeném území je uveden v tabulce 20. Srovnáme-li roční průměry s výše
uvedeným limitem 1 μg.m-3, vypočteme, že imise v obcích se pohybují v rozsahu 0,025 % až 0,052 %
tohoto limitu a nehrají tedy žádnou zdravotní roli. Krátkodobá maxima za trvalého provozu jsou v rozmezí
1,0 % až 2,2 % krátkodobého limitu a v době havárie 2,5 % až 5,1 %. Ani tyto podíly limitu nejsou velké
a vzhledem k tomu, že k uvedeným stavům dojde jen zřídka, a že v okolním pozadí je koncentrace HF
zřejmě minimální (v okolí nejsou jiné zdroje) je i tento nález zdravotně dobře přijatelný. V orientačním
srovnání s americkými limity pro pracovní prostředí by v obcích imise představovaly za trvalého provozu
desetitisíciny procenta limitu a v době havárie tisíciny jeho procenta.

Imise na státní hranici jsou zanedbatelné, tvoří v ročním průměru 0,025 % limitu a u krátkodobých
maximálních koncentrací v době trvalého provozu 0,2 % limitu a při havárii 0,5 % limitu.

Tabulka 20: Koncentrace imisí fluorovodíku v dotčeném území v μg.m-3 v době trvalého
provozu a v případě havárií

Emise Obce Maximum St. hranice

Provoz roční 2,5 E-4 až 5,2 E-4 6,5 E-4 2,5 E-5

1 hod. 0,031 až 0,066 0,071 0,006

Havárie 1 hod. 0,075 až 0,152 0,167 0,015

10. PCDD/F
Vyjdeme-li z výše uvedeného přijatelného denního přívodu (WHO) 1 až 4 pg na kg tělesné hmotnosti za
den, znamená to pro dospělého vážícího 70 kg přijatelný denní přívod 70 až 280 pg TCDD. Počítáme-li,
že tento referenční člověk vydýchá denně 15 m3 vzduchu (odvození jsme provedli výše u thallia), obsahuje
tento vzduch v obcích celkem 0,195 až 0,39 fg TEQ. Vezmeme-li nyní v úvahu nejpřísnější podmínku, tj.
dolní rozmezí přijatelného přívodu (70 pg , tj 70000fg), a budeme předpokládat, že PCDD budou v těle
kompletně absorbovány (což není možné, absorpce v plicích je jen částečná), vypočteme, že dospělý
obyvatel obcí by takto získal 0,0003  až 0,0006 procent přijatelného denního přívodu. Z těchto údajů je
zcela evidentní, že emise PCDD z EVO jsou zdravotně bezvýznamné. Na státní hranici, kde jsou imise
ještě o řád nižší, je tato bezvýznamnost ještě výraznější.

Tabulka 21: Průměrné roční koncentrace imisí PCDD/F (TE, fg.m-3) v dotčeném území v μg.m-3
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v době trvalého provozu

Obce Maximum St. hranice

Provoz 0,013 až 0,026 0,033 0,001

12. Hluk
Riziková analýza zdravotního vlivu hluku se ve smyslu shora citovaného metodického pokynu MŽP běžně
neprovádí ani v ČR, ani v zahraničí. Poněvadž jsou však měřitelné vlivy hluku v epidemiologických
studiích kvantifikovány, je možno pro některé jeho účinky zvolit postup obdobný RA, ovšem s výsledky
pouze orientačními.

U denního hluku jsou v literatuře popisovány vlivy na pocity obtěžování, rozmrzelost a míru rušení.
Holandský ústav TBO Prevention and Health v Leidenu zpracoval na základě řady epidemiologických
studií z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie polynomické rovnice třetího řádu pro vztah hladin pouličního
hluku a výskytu rozmrzelosti z hluku u obyvatel. Z nich při tomto hodnocení vlivu hluku vyjdeme. Z
nomogramů odvozených ze zmíněných rovnic, převezmeme údaje o míře rozmrzelosti při úrovních
denního pouličního hluku odpovídajících poměrům ve sledovaných obcích. Prezentujeme je v tabulce 22.
Uvádí procenta nízké, střední a vysoké rozmrzelosti při jednotlivých úrovních ekvivalentních hlukových
hladin. Ukazuje, jak účinky hluku na rozmrzelost poměrně rychle stoupají s růstem hlukové hladiny a od
hodnot kolem 60 dB jsou již oproti situaci při základním limitu (50 dB) značně zvýšené.

Připomeneme-li si výše uvedené údaje o denním uličním hluku v obcích (východní část Čeperky a
Pardubická ulice v Opatovicích  v pásmu 65 dB a Hradecká ulice v Opatovicích v pásmu 70 dB), vidíme
z příslušných řádků tabulky (předposledního a posledního), že míra rušení hlukem je zde vysoká.

Tento stav se ovšem provozem EVO prakticky nezmění, neboť jeho doprava zvýší celkovou dopravní
hustotu jen nepatrně. V důsledku toho vzroste navazující dopravou hlučnost v uvedených ulicích nanejvýš
o 0,1 dB, kterýžto přírůstek není smyslově rozpoznatelný a jeho zdravotní účinky nejsou odlišitelné.

Z uvedených důvodů můžeme uzavřít, že provoz EVO a jím vyvolaná doprava hlukové zátěže v obcích
prakticky nezmění.

Totéž platí i o znečišťování ovzduší automobilovou dopravou, neboť přírůstek bude i zde ze stejných
důvodů nepatrný.

Tabulka 22: Výskyt nízké (LA), střední (A) a vysoké (HA) rozmrzelosti z denního pouličního hluku
v jednotlivých pásmech ekvivalentních hlukových hladin

LAeq dB % rozmrzelosti

LA A HA

50 27 11 3

55 38 18 6

60 49 26 11

65 61 37 18

70 72 48 26

Závěry ke znečišťování ovzduší

U všech 10 sledovaných škodlivin tvoří příspěvek EVO k celkovému znečištění ovzduší v okolních obcích
jen nepatrný podíl zdravotně přijatelných koncentrací. Pohybuje se většinou v desetinách a setinách (a
jen výjimečně v jednotkách) procenta příslušných limitů resp. Zdravotně přípustných úrovní. Nemůže tedy
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mít prakticky žádný zdravotní význam, a to bez ohledu na stávající pozadí, neboť to bude změněno jen
nepatrným a nerozpoznatelným způsobem. Ještě o řád nižší jsou zátěže při státní hranici.

Závěry k hlukovým emisím

Vlastní provoz EVO hlukové poměry v obcích neovlivní. Navazující doprava zvýší hlučnost při průjezdní
silnici v Opatovicích  n.L. o 0,1 dB, což je hodnota fyziologicky ani zdravotně nerozlišitelná. Můžeme
tedy konstatovat, že hlukové poměry v obcích se vlivem EVO a navazující dopravy prakticky nezmění.

1.2 Potenciální vlivy přesahující státní hranice
Přírůstek imisí škodlivin z EVO na území při státní hranici bude nepatrný, prakticky neměřitelný a
zdravotně zcela nevýznamný.

1.3 Psychosociální vlivy
Po sociální stránce bude přínosem EVO 35 nových pracovních míst zaměstnance a další pracovní
příležitosti při svozu odpadů při zajišťování servisu technologických zařízení.

Nepříznivé psychosociální účinky se nepředpokládají. Jedinou výjimkou by snad mohlo nepříznivé přijetí
EVO citlivějšími obyvateli přivrácené části obce Čeperka z důvodů estetických (vedle elektrárny další
velká průmyslová stavba v blízkém zorném poli).

1.4 Počty dotčených obyvatel
Z důvodů uvedených v předešlých kapitolách ke zdravotnímu dotčení obyvatel okolních obcí prakticky
nedojde.

1.5 Vlivy v období výstavby
Výstavba EVO potrvá zhruba 2 roky. Vyžádá si dovoz stavebního materiálu a technologického zařízení,
čímž naroste dopravní zátěž v okolí, především na silnici E 37. Rozsah této dopravy bude ovšem
podstatně menší než svoz odpadů v době provozu.

Práce v areálu budou nezbytně spojeny s produkcí hluku strojů pro zemní úpravy a stavebních strojů, a
také se znečišťováním ovzduší (prašnost, výfukové plyny stavebních mechanismů aj.). Tyto vlivy
pravděpodobně významněji nezasáhnou do nejbližšího obytného území (přivrácená část obce Čeperka),
vzdáleného cca 350 m.

V současné fázi projekce není možno vlivy na obyvatelstvo přesně posoudit, neboť nejsou známí
dodavatelé, užívané stroje, doby jejich nasazení aj. Obecně je možno předpokládat možné obtěžování
okolního obyvatelstva jednak vlivy pronikajícími ze staveniště, jednak navazující automobilovou dopravou.

I když půjde o přechodné, časově omezené působení, je třeba vzhledem k výše uvedeným skutečnostem
požadovat v dalších fázích projekce podrobné zpracování plánu a režimu výstavby, v němž bude
přihlédnuto i k minimalizaci obtěžování okolního obyvatelstva.

AD. KAP. D IV.  DOPORUČENÁ OPATŘENÍ
1. Dodržet v projektu předpokládané emisní limity významných škodlivin a a jejich respektování

kontrolovat monitorováním koncentrací škodlivin v emisích.

2. Dodržet v projektu předpokládaná protihluková opatření v budově, technologii a provozu EVO, a
po zahájení provozu zkontrolovat výsledný efekt měřením, zejména nočního hluku. V případě
překročení jeho limitu v blízkém obytném území protihluková opatření dále posílit.

3. 

AD. KAP. D V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD
Stať pojednávající o vlivu na obyvatelstvo byla zpracována na podkladě předložených projektových
záměrů, rozptylové studie znečišťování ovzduší, hlukové studie a dalších materiálů, a to s vyhodnocením
místních podmínek osobním průzkumem a s využitím kartografických podkladů. Hodnocení vlivů na
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obyvatelstvo, zdravotních rizik a jejich možných důsledků bylo provedeno odbornou úvahou a metodou
Risk Assessment na základě vědecké literatury.

AD. KAP. D VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE
ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ
Podklady byly pro hodnocení zdravotních vlivů dostatečné.

ZÁVĚRY

Provoz EVO ani navazující doprava okolní obyvatelstvo nepříznivě neovlivní ani po stránce zdravotní, ani
po stránce psychosociální.

Podmínkou pro tento závěr je dodržení projektovaných emisních koncentrací a protihlukových opatření.
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Archeologické poměry zájmového území (PhDr.R.Stránská)
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Vedení 2x110 kV Velké Opatovice – Konice

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Podle zákona č. 244/1992 Sb., příloha č. 3 část C

• II.B.6 Architektonické a historické památky, archeologická naleziště
• III.C Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a funkce - vliv na budovy,

architektonické a archeologické památky a jiné lidské výtvory
• IV. Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci

účinků na prostředí - technická opatření (....... záchranný průzkum archeologických
nalezišť, opatření na ochranu kulturních památek)

II. B.6  Archeologická naleziště

     Účelem stavby je vybudování nového vedení 2x110 kV mezi rozvodnami Velké
Opatovice a Konice, délka trasy projektovaného vedení je 17,25 km, počet nových stožárů je
67, základy stožárů jsou 3m x 3m x 2,5 m, rohové stožáry mohou dosahovat větších rozměrů.
Stavbou jsou dotčena k.ú. Velké Opatovice, Uhřice, Úsobrno, Konice, Skřípov a Jaroměřice,
trasa je vedena mimo intravilány obcí.

Nemovité kulturní památky archeologické povahy nejsou v uvedených katastrálních
územích  evidovány.

Z  hlediska sídelní geografie však toto území  částečně náleží k tzv. starému sídelnímu
území Boskovické brázdy, které bylo vzhledem k příznivým geomorfologickým a
klimatickým podmínkám téměř kontinuálně osídlováno již od starší doby kamenné.
Nejpočetnější koncentrace osídlení je na základě současného stavu poznání doložena
především z  k.ú. Velké Opatovice  a z  k.ú. Uhřice. Z dalších katastrálních území je
ojedinělými nálezy doloženo osídlení z různých pravěkých a především historických období,
jeho koncentrace není již tak výrazná.

Archeologické lokality (to znamená archeologické nálezy ve smyslu současné právní
normy  vyjádřené zákonem č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jsou stopami lidské
existence a aktivity rozmístěnými po celém teritoriu našeho státu tak, jak bylo toto území
postupně a opakovaně osídlováno. Jsou součástí historického utváření kulturní krajiny a tvoří
široké spektrum pozůstatků zaniklých sídelních aglomerací, jednotlivých sídlišť,  pohřebišť,
kulturních vrstev a movitých nálezů ukrytých pod současným terénem. Jsou součástí
památkového fondu našeho kulturního dědictví a vzhledem ke své latentní podobě se stávají
nejohroženější kategorií.



2

Soupis archeologických lokalit v š irším zájmovém území stavby

Soupis archeologických lokalit je zaměřen především na širší okolí stavby, je dán
stavem současného poznání a není vyčerpávající

P – poloha
N – nález
D - datace

k.ú. Velké Opatovice

1.
P 1000 m JZ od obce, nejvýchodnější bod hřbetu Borotínského čihadla, trať „Hradisko“
N výšinné opevněné sídliště o rozloze cca 1,4 ha
D osídlení období neolitu, doba bronzová (věteřovská kultura), doba halštatská

2.
P: trať „Fitréfy“ (též „U příhonu“), jihovýchodně od obce
N. Pohřebiště – žárové hroby, ojedinělé nálezy štípané industrie, sídliště
D: mezolit, neolit, doba bronzová, mladší doba hradištní, vrcholný středověk

3.
P: trať „Nad trávníky“, svažitý terén severovýchodně od obce
N: sídliště
D: neolit – kultura s lineární keramikou, doba bronzová

4.
P: intravilán obce, různé polohy

• Pod Strážnicí, pole nad farou – sídliště, osídlení neolitu - kultura s moravskou
malovanou keramikou

• Na valech, v místě bývalé tvrze – keramika z doby laténské, mladší doby hradištní a
středověku

• Na čtvrtkách – hrnčířské pece z doby laténské
• Školka E. Dokoupila – keramika, kamenná industrie – období neolitu, doby halštatské,

laténské, stěhování národů
• Zahrada J. Štěpánka – keramika, kamenná industrie z období neolitu - kultura

s lineární keramikou
• U kostela – doba bronzová - keramika kultury lužických popelnicových polí
• Historické jádro obce – středověké osídlení, první písemné zmínky o obci jsou z 2.

čtvrtiny 13. století
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k.ú. Uhřice

5.
P: cca 100 m západně od obce
N: pohřebiště – žárové hroby, sídliště
D: doba bronzová – kultura popelnicových polí, únětická kultura

6.
P: severozápadně od obce, mezi silnicí na Jaroměřice a Uhřickým potokem, trať

„Slinovatky“, trať „Smoha“
N: sídliště
D: doba bronzová – kultura únětická, středověk

7.
P: severně od obce, trať „Mezicestí“, „Pod horami“, „V perných“, „Pod Stráží“
N: sídliště
D: eneolit, doba bronzová – kultura slezská

8.
P: intravilán obce, nelokalizováno
N: sídliště
D: doba bronzová – kultura lužická, kultura slezská, doba laténská, vrcholný středověk

k.ú. Úsobrno

9.
P: výrazné návrší – hora Durana, 2 – 3 km severozápadně od obce, trať „Na zámku“
N: drobné středověké opevnění – tvrziště
D: vrcholný středověk, 14. – 15. století

10.
P: nelokalizováno, ojedinělé nálezy
N: broušená industrie
D: neolit

k.ú. Skřípov

11.
P: nelokalizováno
N: ojedinělé nálezy broušená industrie
D: neolit
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k.ú. Konice

12.
P: jihozápadně  od obce, okolí Otínského potoka, trať „Otínsko“
N: sídliště, zaniklá středověká osada
D: neolit, eneolit, středověk

13.
P: nelokalizováno
N: ojedinělé nálezy broušené industrie
D: neolit

k.ú. Jaroměřice

14.
P: nelokalizováno
N: sídliště, ojedinělé nálezy broušené industrie
D: neolit, eneolit, doba bronzová, doba laténská, období stěhování národů

III.C.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že území dotčené výstavbou je územím

s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Realizací stavby budou dotčeny doposud  známé archeologické lokality především

v úseku stožárů označených čísly 163 až 169.  Možnost narušení dalších  archeologických
lokalit,  jednotlivých nálezů a archeologických situací se dá předpokládat především v úseku
stožárů označených čísly 154 až 170 a není vyloučena ani v další části stavby.

IV.
Technická opatření k eliminaci ztrát způsobených narušením a zničením

archeologických lokalit, movitých nálezů a archeologických nálezových situací  v souvislosti
s realizací stavby   vyplývají z ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Již od doby přípravy stavby je investor povinen oznámit tento záměr
Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci na
plochách dotčených výstavbou provedení záchranného  archeologického výzkumu, jehož
smyslem je především dokumentace nálezových situací a záchrana movitých archeologických
nálezů.

PhDr. Radmila Stránská



Příloha 8
Přehledná situace elektrovodu v měřítku 1 : 50 000
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Příloha 9
Situační mapa vedení 2 x 110 kV Velké Opatovice - Konice v měřítku 1 : 10 0000



Mapa je přiložena v samostatném souboru (all.tif)
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