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SEZNAM ZKRATEK

A
A
AC
AOPK ČR
B
BC
BK
BPEJ
BS
°C
cca
CH
CO
CO2
č.
č.j.
ČR
ČSN
ČSN EN
ČZV
dB
DIBAVOD
DoKP
DUR
E (Ei)
Emod
EC
EIA
EF
EHS
ELF
EM
EN
ENTSO-E
ENV
ES
EU
EURO
EVL
f
ha
HA
HEIS
HOK
Hz
HPJ
CHKO

Akustický výkon/tlak
Ampér – základní jednotka pro elektrický proud
Střídavý proud (z anglického alternating current)
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Magnetická indukce
Biocentrum
Biokoridor
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Budoucí stav
Celsi ův stupeň – jednotka teploty
Circa – latinsky přibližně
Uhlovodíky
Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý
Číslo
Číslo jednací
Česká republika
Česká technická norma
Česká technická norma evropská norma
Čistírna zaolejovaných vod
Decibel - jednotka hladiny intenzity akustického tlaku
Digitální databáze vodohospodářských dat
Dotčený krajinný prostor
Dokumentace pro územní řízení
Intenzita elektrického pole
Indukovaná modifikovaná intenzita elektrického pole
Evropská komise
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
Elektrická pole
Evropské hospodářské společenství
Pole extrémně nízkých frekvencí
Elektromagnetické
Evropská norma
Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav
Evropská přednorma
Evropské společenství
Evropská unie
Evropské emisní standardy (European emission standards)
Evropsky významná lokalita
Frekvence – fyzikální veličina
Hektar – jednotka plochy
Silně obtěžovaný
Hydroekologický informační systém
Hlavní ocelové konstrukce
Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmitočtu)
Hlavní půdní jednotka
Chráněná krajinná oblast
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CHVeP
CHVePS
ID
JE
ks
k. ú.
kV
l
IG
IP
L
L
LAeq,T
LBC
LBK
LPF
LWA
m
m2
m3
MEFA
MF
MT
MZ
mg/l
mT
MPO
MWh
MŽP
N
N
NDOP
NNA
NOx
NPH
NR
NRBC
NRBK
NV
O
OP
OPVZ
ORP
OŽP
PAH
PD
PM
PNE

Chráněný venkovní prostor
Chráněný venkovní prostor staveb
Zkratka pro identifikaci
Jaderná elektrárna
Kus
Katastrální území
Kilovolt – fyzikální jednotka elektrického napětí
Litr – jednotka objemu
Inženýrsko - geologický
Interakční prvek
Hluková expozice
Lokální
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A v době T
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Lesní půdní fond
Hladina akustického výkonu
Metr – jednotka délky
Metr čtverečný – jednotka obsahu
Metr krychlový – jednotka objemu
Mobilní emisní faktory
Magnetické pole
Mírně teplá
Ministerstvo zdravotnictví
Miligram na litr – jednotka koncentrace
Militesla – jednotka magnetické indukce
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Megawatthodina - jednotka výkonu
Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
Nosný stožár
Nálezová data ochrany přírody
Národní normativní aspekty
Oxidy dusíku
Nejvyšší přípustné hodnoty
Nadregionální
Nadregionální biocentrum
Nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
Ostatní odpad
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo vodního zdroje
Obec s rozšířenou působností
Odbor životního prostředí
Polycyklické aromatické uhlovodíky
Projektová dokumentace
Pevné částice
Podniková norma energetiky
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PHO
PHO
POK
PR
PS
PUPFL
PZ
R
RB
RBC
RBK
REZZO
RV
SS
Sb.
SEK
SLV
SO2
SZ
t
t
TKO
TT
TR
TZL
ÚAN
ÚAP
UNESCO
ÚSES
VE
VKP
VOC
VÚMOP
vn
vvn
W
WHO
ZCHÚ
ZOPK
ZOV
ZPF
ZÚR
zvn
µT

Pásmo hygienické ochrany
Protihluková opatření
Pomocné ocelové konstrukce
Památková rezervace
Přenosová soustava
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Památková zóna
Regionální
Referenční bod
Regionální biocentrum
Regionální biokoridor
Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
Kotevní stožár
Současný stav
Sbírky
Státní energetická koncepce
Transformovna Slavětice
Oxid siřičitý
Stavební zákon
Čas – fyzikální veličina
Tuna – jednotka hmotnosti
Tuhý komunální odpad
Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním
Transformovna
Tuhé znečišťující látky
Území s archeologickými nálezy
Územně analytické podklady
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)
Územní systém ekologické stability
Větrná elektrárna
Významný krajinný prvek
Těkavé organické látky
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Vysoké napětí
Velmi vysoko napětí
Watt – jednotka výkonu
World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace
Zvláště chráněné území
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zásady organizace výstavby
Zemědělský půdní fond
Zásady územního rozvoje
Zvlášť vysoké napětí
Mikrotesla – jednotka magnetické indukce
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
Záměr „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“ byl podroben zjišťovacímu řízení
podle § 7 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru na životní prostředí v platném
znění a na základě předloženého „Oznámení záměru“, písemných vyjádření dotčených územních
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti vydal dne 9.6.2017 příslušný úřad
„Závěr zjišťovacího řízení“ pod č. j. 39564/ENV/17.
Příslušný úřad dospěl k závěru, že předložený záměr „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč.
přeústění vedení“ naplňuje dikci bodu 3.6, kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Vzhledem
k tomu, že v délce 17,85 km se jedná o vedení v nové trase, jde o záměr vždy podléhající posouzení
ve smyslu § 4 odst.1 písm. a) zákona. Podle § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož
cílem bylo stanovit rozsah dokumentace zpracovávané dle § 8 zákona.
Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, s
přihlédnutím k obsahu vyjádření dotčených orgánů státní správy a územních samosprávných
celků, dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentace musí splňovat následující požadavky:
1. Dokumentace musí obsahovat vyhodnocení změn faktorů životního prostředí – hluk, vibrace,
elektromagnetické záření.
Součástí předkládané Dokumentace je zpracovaná autorizovanou osobou Hluková studie (viz
Příloha č. 4). Hlavní výstupy a závěry z této studie jsou zapracovány do příslušných kapitol
textu Dokumentace. Posouzení hluku a vibrací je uvedeno v kapitole B.III.4.1. Současně byly
vlivy na hluku a vibrací řešeny v kapitole D.I.3. Dále byly stanoveny odpovídající legislativní
a ochranné opatření ke zmírnění a eliminaci negativních dopadů záměru na tyto lokality.
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na hlukovou situaci jsou uvedeny
v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí.
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované Posouzení vlivu neionizujícího záření (viz
Příloha č. 5), jež je v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb., v platném znění a vydaným
Metodickým pokynem. Hlavní výstupy a závěry z této studie jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace. Tato studie sloužila společně s Hlukovou studií jako podklad pro
zpracování Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6).
2. Dokumentace musí obsahovat posouzení stávajícího stavu a posouzení nového stavu po
realizaci záměru tak, aby bylo možné vyhodnotit změnu faktorů životního prostředí v lokalitě
vzniklou realizací záměru k okolním chráněným venkovním prostorům staveb a chráněným
venkovním prostorům, a to stávajícím i navrhovaným (dle územních plánů).
Součástí předkládané Dokumentace je zpracovaná autorizovanou osobou Hluková studie (viz
Příloha č. 4). Hlavní výstupy a závěry z této studie jsou zapracovány do příslušných kapitol
textu Dokumentace. Posouzení stávajícího a nového stavu na chráněný venkovní prostor
staveb v posuzovaných lokalitách je uvedeno v kapitole B.III.4.1. Současně byly vlivy na
hlukovou situaci v jednotlivých lokalitách řešeny v kapitole D.I.3. Dále byly stanoveny
odpovídající legislativní a ochranné opatření ke zmírnění a eliminaci negativních dopadů
záměru na tyto lokality. Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na hlukovou
situaci jsou uvedeny v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných
opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí.
3. Pro faktor životního prostředí – hluk bude zpracována akustická studie (posouzení hlukového
vlivu všech zdrojů hluku provozovaných v souvislosti s rozvodnou Slavětice před a po realizaci
záměru) včetně měření hluku stávajícího stavu.
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Součástí předkládané Dokumentace je zpracovaná autorizovanou osobou Hluková studie (viz
Příloha č. 4). Hlavní výstupy a závěry z této studie jsou zapracovány do příslušných kapitol
textu Dokumentace. Hluková studie posuzuje všechny zdroje hluku provozovaných v
souvislosti s rozvodnou Slavětice před a po realizaci záměru, a to včetně měření hluku
stávajícího stavu viz protokol z měření, který je přílohou zpracované Hlukové studie.
4. Nadzemní elektrická vedení představují pro ptáky riziko zranění či úmrtí při zasažení
elektrickým proudem nebo při kolizi s vodiči. U vedení velmi vysokého napětí není s ohledem
na délku izolátorů riziko zásahu ptáků elektrickým proudem vysoké. Vzhledem k výšce vedení
však ptákům hrozí riziko přímé kolize s vodiči. Toto riziko je zvýšené v případě rychle létajících
druhů se sníženými manévrovacími schopnostmi, mezi které patří například mnoho druhů
vodního ptactva (včetně druhů zvláště chráněných). Dále je riziko zvýšené na místech, kde se
ptáci často zdržují a kde se mohou vyskytovat povětrnostní podmínky snižující viditelnost
(např. časté mlhy). V dokumentaci proto budou důsledně vyhodnocena kolizní místa a budou
navrženy ochranné prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků například v důsledku
zasažením elektrickým proudem nebo v důsledku mechanického nárazu do vodičů nebo
dalších částí například zemnících lan. Důležité je zvolit dostatečně výrazné prvky viditelné
právě i za snížené viditelnosti a instalovat je v odpovídající vzdálenosti.
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Biologické hodnocení (viz
Příloha č. 7). Hlavní výstupy a závěry z těchto hodnocení jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace. Vlivy na biologickou rozmanitost jsou řešeny v kapitole D.I.7.
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na biologické hodnoty jsou uvedeny
v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí.
Ze zpracovaného Biologického hodnocení vyplývá:
Ptáci jsou obecně nejvíce elektrickými vedeními ohroženou skupinou. V případě tohoto záměru
nepřipadá v úvahu zraňování elektrickým proudem, střety s vedením ale vyloučit nelze. Ke
střetům dochází nejčastěji v případě větších nebo méně obratných letců jako jsou kachny,
husy, brodiví a bahňáci (zejména při nočních tazích), ale podle nejnovějších průzkumů jsou
ohrožení i běžné druhy např. pěvců. Do jisté míry mohou být ohroženi i dravci. V území záměru
nebyl identifikován zvlášť významný tahový koridor, poblíž neleží ani žádné ptačí oblasti.
Přesto se jedná o z hlediska ptáků o poměrně zajímavé území. Přežívají zde druhy otevřené
krajiny a drobných dřevinných struktur v ní, další významné druhy sem zalétají za potravou.
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující
opatření a podmínky:
Z důvodu zmírnění rizika střetů ptáků s vedením se navrhuje instalace optické zvýrazňující
signalizace na vhodné části vedení v úsecích segmentů 34-36 (vedení V436/834 mezi stožáry
č. 9 až 11, vedení V439/440 mezi stožáry č. 8 až 10) a to na obě souběžná vedení.
5. V dokumentaci budou navržena taková opatření, aby při výstavbě stožáru č. 10 u vedení
V436/834 a stožáru č. 9 u vedení V 439/440 v důsledku pohybu techniky, manipulace se
zeminou či jiným materiálem nedošlo k poškození významného krajinného prvku vodního toku
Lipňanského potoka a jeho údolní nivy.
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Biologické hodnocení (viz
Příloha č. 7). Hlavní výstupy a závěry z těchto hodnocení jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace. Vlivy na biologickou rozmanitost jsou řešeny v kapitole D.I.7.
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na biologické hodnoty jsou uvedeny
v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí.
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Ze zpracovaného Biologického hodnocení vyplývá:
Za negativní vlivy vedení na uvedené významné krajinné prvky (dále VKP) se považuje přímý
zábor stanoviště v případě nevhodného umístění stožáru zejména do biotopu údolní nivy,
vodního toku nebo do přírodního biotopu na LPF. Nevhodným umístěním stožárových míst by
došlo k oslabení stabilizační funkce těchto VKP. S umístěním nových stožárových míst na
takových místech se ale v rámci záměru nepočítá a zapovídá se. Stávající stožárové místo na
okraji ruderalizované nivy Lipňanského potoka lze ponechat, podmínkou je stanovit vhodnou
přístupovou cestu při výměně stožáru. Vjíždění mechanizace při výstavbě vedení by mohlo
narušit stabilizační funkci VKP vodní tok nebo údolní niva (jen v případě mokřadů). V těchto
místech se proto vjíždění mechanizací zapovídá.
Aby realizací záměru nedošlo k oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce VKP, byly navrženy
následující podmínky:
- do vodních toků a mokřadů v nivách v dotčeném území není možné zasahovat a vjíždět
mechanizací,
- do těchto segmentů (toky a údolní nivy) nebudou umísťována stožárová místa: 35, 51, 63 (lze
ponechat stožár na okraji segmentu 35 na stávajícím místě), ke stožáru na okraji v segmentu
35 musí být předem stanovena přístupová trasa od pole (ze západu).
6. Budou zohledněny ostatní relevantní připomínky k oznámení uvedené ve vyjádřeních k
oznámení, která jsou přílohou tohoto závěru zjišťovacího řízení.
V následující části textu Dokumentace je proveden souhrnný přehled všech obdržených
vyjádření od dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů
k oznámení záměru v rámci proběhlého zjišťovacího řízení. Jednotlivé požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky dotčených orgánů a veřejnosti jsou následně v textu Dokumentace
vypořádány. U vypořádání, kde nejsou vzneseny připomínky nebo je pouze upozorněno na
dikci platné legislativy, nejsou vyjádření citována.
Výše uvedené požadavky jsou podrobně zpracovány v příslušných kapitolách Dokumentace. Dle
požadavků uvedených pod jednotlivými body jsou v následujícím textu uvedeny zkrácené citace
a v popisu jednotlivých vyjádření je proveden odkaz na příslušnou kapitolu Dokumentace,
eventuálně je zdůvodněno. Obdržená písemná vyjádření, kde nejsou vzneseny připomínky nebo
je pouze upozorněno na dikci platné legislativy, nejsou dále v textu Dokumentace posuzovaného
záměru citována.
Kopie Závěru zjišťovacího řízení a všech zaslaných vyjádření a stanovisek, obdržených v rámci
zjišťovacího řízení, jsou přiloženy v přílohové části (viz Příloha č. 3).
Tato předkládaná Dokumentace zpracovaná dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“
(dále jen Dokumentace) je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k citovanému zákonu č. 100/2001
Sb. v platném znění, se zaměřením na vypořádání požadavků plynoucích z obdržených vyjádření.
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Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
Dotčené územní samosprávné celky a správní úřady:
Obec Slavětice
Krajský úřad Kraje Vysočina
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
Městský úřad Moravský Krumlov
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili bez připomínek:
Obec Slavětice
Jihomoravský kraj
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno
Městský úřad Moravský Krumlov
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu.
Ke zveřejněnému oznámení vznesly připomínky následující orgány:
1. Krajský úřad Kraje Vysočina, ze dne 23.5.2017
Ve vyjádření je uvedeno následující:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody“)
Z hlediska § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody mají (mimo jiné) právnické i fyzické osoby při
provádění stavební prací a v energetice jednat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu a
zraňování živočichů. Nadzemní elektrická vedení představují pro ptáky riziko zranění či úmrtí
při zasažení elektrickým proudem nebo při kolizi s vodiči. U vedení velmi vysokého napětí není
s ohledem na délku izolátorů riziko zásahu ptáků elektrickým proudem vysoké. Vzhledem k
výšce vedení však ptákům hrozí riziko přímé kolize s vodiči. Toto riziko je zvýšené v případě
rychle létajících druhů se sníženými manévrovacími schopnostmi, mezi které patří například
mnoho druhů vodního ptactva (včetně druhů zvláště chráněných). Dále je riziko zvýšené na
místech, kde se ptáci často zdržují a kde se mohou vyskytovat povětrnostní podmínky snižující
viditelnost (např. časté mlhy). V souladu s § 5 a § 5a zákona o ochraně přírody požadujeme
důsledně vyhodnotit kolizní místa a opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání
usmrcování ptáků například v důsledku zasažením elektrickým proudem nebo v důsledku
mechanického nárazu do vodičů nebo dalších částí například zemnících lan. Důležité je zvolit
dostatečně výrazné prvky viditelné právě i za snížené viditelnosti a instalovat je v odpovídající
vzdálenosti.
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K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Biologické hodnocení (viz
Příloha č. 7). Hlavní výstupy a závěry z těchto hodnocení jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace. Vlivy na biologickou rozmanitosti jsou řešeny v kapitole D.I.7.
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na biologické hodnoty jsou uvedeny
v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí.
Ze zpracovaného Biologického hodnocení vyplývá:
Ptáci jsou obecně nejvíce elektrickými vedeními ohroženou skupinou. V případě tohoto záměru
nepřipadá v úvahu zraňování elektrickým proudem, střety s vedením ale vyloučit nelze. Ke
střetům dochází nejčastěji v případě větších nebo méně obratných letců jako jsou kachny,
husy, brodiví a bahňáci (zejména při nočních tazích), ale podle nejnovějších průzkumů jsou
ohrožení i běžné druhy např. pěvců. Do jisté míry mohou být ohroženi i dravci. V území záměru
nebyl identifikován zvlášť významný tahový koridor, poblíž neleží ani žádné ptačí oblasti. Přesto
se jedná z hlediska ptáků o poměrně zajímavé území. Přežívají zde druhy otevřené krajiny a
drobných dřevinných struktur v ní, další významné druhy sem zalétají za potravou.
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující opatření
a podmínky:
Z důvodu zmírnění rizika střetů ptáků s vedením se navrhuje instalace optické zvýrazňující
signalizace na vhodné části vedení v úsecích segmentů 34-36 (vedení V436/834 mezi stožáry
č. 9 až 11, vedení V439/440 mezi stožáry č. 8 až 10) a to na obě souběžná vedení.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o
odpadech“)
Z hlediska odpadového hospodářství je záměr řešen dostatečně. V dokumentaci
doporučujeme zdůraznit, že veškeré odpady ve smyslu zákona o odpadech, produkované při
budování základů, montáži stožárů, při tažení fázových vodičů, zemnících lan, výstavby
nových objektů elektrické stanice a dalších nezbytných činnostech, budou předány do
vlastnictví pouze osobě oprávněné ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech, která je
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného
druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo
provozovatelem podle § 33 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech.“
K vyjádření lze sdělit následující:
Nakládání s odpady je v rámci předkládané Dokumentaci popisováno v kapitole B.III.3, kde je
mj. uvedeno: Původcem odpadů vzniklých během realizace záměru bude zhotovitel stavby,
který je povinen s odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a
ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (§ 12). Povinnosti při
nakládání s odpady jsou dané částí třetí zákona o odpadech, důležitý je pak zejména § 16,
který ukládá povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. Za přepravu odpadů bude
odpovídat smluvní dopravce.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o lesích“)
Jelikož z předloženého oznámení vyplývá, že by mělo stavbou docházet k dotčení pozemků k
plnění funkcí lesa, je podle § 14 odst. 2 zákona o lesích příslušný se k záměru vyjadřovat
orgán státní správy lesů. A to v případě dotčení nad 1 ha Krajský úřad Kraje Vysočina a v
případě dotčení pozemků do 1 ha a při realizace stavby do 50 m od hranic lesa obecní úřad
obce s rozšířenou působnostní – Městský úřad Třebíč. Zároveň sdělujeme, že krajský úřad je
kompetentní vyjadřovat se ve smyslu § 48a odst. 2 písm. d) zákona o lesích k návrhům tras
celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti krajů.
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Z předloženého oznámení je zřejmé, že záměr není v rozporu s účelem zákona o lesích a bylo
by možné vydat k němu kladné stanovisko.
K vyjádření lze sdělit následující:
Vzhledem k dotčení pozemků k plnění funkcí lesa bude v dalším stupni projektové
dokumentace záměru postupováno v souladu s platnou legislativou.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydávání stanoviska v uvedené věci je
Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.
K vyjádření není nutný komentář.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen „zákon
o ochraně ZPF“)
Při realizaci záměru má dojít k dotčení pozemků, náležejících do ZPF čtyřmi způsoby:
1. Při realizaci výstavby dojde k manipulaci s ornicí a drnem na ploše výkopu u jednotlivých
stožárových míst a elektrické stanice v mocnosti orničního profilu na základě rozhodnutí
příslušného orgánu ochrany ZPF. Odborným odhadem stanovené množství skrývané ornice činí
cca 1 950 m3. Ve stožárových místech budou hloubeny výkopy pro základové patky. Přesná bilance
zemních prací není v této fázi projektové přípravy k dispozici, odborným odhadem byl stanoven
objem výkopů v rozsahu cca 3850 m3. Trvalý zábor ZPF pro umístění předpokládaného počtu 69
ks stožárových konstrukcí představuje plochu cca 0,70 ha.
2. Časově omezený zásah do pozemků bez nutnosti dočasného odnětí půdy ze ZPF v období
výstavby bude nutný pro vytvoření dočasných přístupových cest a pojezdového pruhu pod vedením
pro provoz dopravní techniky a stavebních mechanizmů. Po ukončení stavební činnosti budou takto
dotčené pozemky uvedeny zpět do původního stavu.
3. Plocha celkového trvalého odnětí půdy ze ZPF pro rozšíření stávajícího areálu TR Slavětice se
předpokládá v rozsahu cca 6,6 ha.
4. Dočasný zábor podléhá souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k dočasnému
odnětí pro zřízení deponií zeminy při výstavbě rozvodny, který činí cca 4,0 ha.
Množství a přesnou bilanci zemních prací při rozšíření a rekonstrukci rozvodny Slavětice lze určit
až v následujícím stupni projektové dokumentace.
V Oznámení předpokládaný rozsah odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
by tedy měl činit: 0,7 ha (trvalé odnětí pro stožáry nadzemního vedení) + 6,6 ha (trvalé odnětí
pro rozšíření TR Slavětice) + 4 ha (dočasné odnětí pro deponie zeminy) = 11,3 ha celkem.
Dle § 17 písmene d) zákona o ochraně ZPF lze konstatovat (vzhledem k předpokládanému
celkovému rozsahu odnětí půdy nad 10 hektarů ze ZPF), že orgánem příslušným k vyřízení
souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF by v následně vedených řízeních mělo být
Ministerstvo životního prostředí. Toto ministerstvo by mělo být zároveň dotčeným správním
úřadem podle zákona o EIA k vydání stanoviska k záměru podle § 17 písmene m) zákona o
ochraně ZPF.
V předloženém Oznámení byly zjištěny tyto nejasnosti:
a) zpracovatel Oznámení se zabýval pouze popisem výše uvedených způsobů dotčení pozemků,
náležejících do ZPF a předpokládaným rozsahem odnětí půdy ze ZPF (z hlediska kvantitativního),
avšak nebylo vyhodnoceno hledisko kvalitativní, to je, jaké se předpokládá dotčení půd dle BPEJ
a tříd ochrany půdy ve smyslu vyhlášky č. 48/20111 Sb., v platném znění,
b) ve vyjádření Městského úřadu Třebíč z hlediska souladu záměru s platným územním plánem se
uvádí: „Dle § 18, odst. 5 Stavebního zákona je možno v nezastavěném území umísťovat stavby,
zařízení a jiná opatření pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu“, z čehož se dovozuje, že
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záměr je v souladu s územním plánem; ve funkcích přípustných a podmíněně přípustných se však
nové trasy nadzemního vedení neuvádějí, bylo by vhodné zvážit, zda v tomto případě (pokud v
územních plánech dotčených obcí nebyla dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF projednána a
schválena trasa nebo koridor nového vedení VVN), nebude nutno věc posoudit a vydat vyjádření
ve smyslu § 7 odst. 4 zákona o ochraně ZPF (v takovém případě by vyjádření bylo v kompetenci
MěÚ Třebíč, OŽP).
K vyjádření lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí pozemků ze ZPF jsou podrobně řešeny
v textu Dokumentace v kapitole B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního
fondu. V průběhu přípravy realizace záměru bude zhotovitelem záměr projednán s příslušným
orgánem ochrany ZPF a bude dále postupovat v souladu s platnými právními předpisy a
s požadavky vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků.
V rámci předkládané Dokumentace je uvedeno předpokládané dotčení půd dle BPEJ a tříd
ochrany půdy ve smyslu vyhlášky č. 48/2011 Sb., v platném znění viz kapitola B.II.1.1
Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu a C.II.3 Půda.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
Pouze v období výstavby vedení a elektrické stanice lze předpokládat emise způsobené
dopravními mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností. Podle stávající
legislativy v ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje znečišťování
ovzduší.
V období výstavby je nutno zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí, jako
jsou např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování sypkých
materiálů atd. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských
sídlišť. Při stavebních pracích nebude ponechán motor nákladních automobilů zbytečně v
chodu, stojí-li vozidlo v místě stavby stožáru. Zdroje sekundární prašnosti lze velmi účinně
eliminovat dodržováním technologické kázně, především pravidelným zkrápěním příjezdových
cest a důkladné očisty vozidel v místě výjezdu ze stavby, (všechny výše uvedené podmínky
pro omezování prašnosti by měly být závazně uvedeny v příslušném stavebním povolení). S
ohledem na charakter stavby, prostorové a časové rozprostření s nízkou intenzitou
prováděných činností v jednotlivých lokalitách však není množství emisí z dopravních a
montážních mechanizmů z hlediska vlivů na životní prostředí významné.
Vlastní provoz nadzemního vedení a elektrické stanice není stacionárním zdrojem
znečišťování ovzduší. Při údržbě ochranného pásma, kontrole a údržbě vedení a činností
souvisejících s běžnou údržbou zařízení a dopravou stálých obslužných pracovníků do
elektrické stanice je množství emisí uvolněných do ovzduší z dopravních mechanizmů s
ohledem na prostorové a časové rozprostření prováděných činností minimální. Prováděné
činnosti mají zanedbatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí vedení.
K vyjádření není nutný komentář.
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Předmětný záměr je řešen v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 jako
záměr E12 – koridor pro dvojité vedení 400 kV v souběhu se stávajícím vedením Slavětice –
Sokolnice a související plochy pro rozšíření elektrických stanic Slavětice a Sokolnice.
Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1-3 řeší předložený záměr
jako koridor pro veřejně prospěšnou stavbu E04 – nadzemní vedení ZVN 400 kV TR Slavětice
– hranice Jihomoravského kraje v šíři 300 m vč. lokálního rozšíření koridoru pro rozšíření
transformovny Slavětice.
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Na základě porovnání Přehledné situace zpracované v měřítku 1:10 000 a prostudování
dokumentace k Oznámení záměru dle § 6 a přílohy č. 3 zákona o EIA, lze konstatovat, že
záměr „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“ je v souladu s platnými Zásadami
územního rozvoje Kraje Vysočina a zároveň je v souladu s platnou Politikou územního rozvoje
ČR.
K vyjádření není nutný komentář.
Odbor sekretariátu hejtmana (oddělení krizového řízení a bezpečnosti)
Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje přípravu projektu výstavby 5. bloku (případně 5. a 6.
bloku) Jaderné elektrárny Dukovany. Realizace záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč.
přeústění“ svým dílem mj. přispívá k vytvoření podmínek pro výstavbu nového jaderného
zdroje v Dukovanech. Jak výstavba nového zdroje, tak realizace hodnoceného záměru
společně přispějí ke zlepšení regulačních, akumulačních a přenosových schopností
elektrizační soustavy. Tím dojde i k posílení energetické bezpečnosti ČR, jejíž zajištění patří
mezi strategické zájmy státu.
Zodolňování prvků energetické infrastruktury je pro zajištění ochrany obyvatelstva
(bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií) velmi žádoucí. Soudobá společnost je závislá
na nepřetržitých dodávkách elektrické energie. Případné plošné přerušení dodávek („blackout“) může způsobit i ztráty na životech a zdraví obyvatel, velké materiální i společenské
škody, které prudce vzrůstají s délkou výpadku.
Opatření vedoucí k zvýšení spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy (návazně i
distribuční soustavy) mají významný pozitivní preventivní přínos pro stabilitu přenosové
soustavy a její odolnost proti rozpadu, neboť např. v důsledku přetěžování přenosové soustavy
ČR přetoky elektrické energie ze zahraničí (především při velké výrobě z větrných zdrojů na
severu Německa) hrozí i případný „black-out“ tedy až krizová situace spočívající v narušení
dodávek elektrické energie velkého rozsahu včetně rizika vzniku sekundárních krizových
situací.
Přestože realizace záměru bude mít určité negativní vlivy (v závislosti na jejich předpokládané
intenzitě, rozsahu, časovém omezení nebo přijetí vhodných opatření k zamezení nebo
eliminaci těchto vlivů), v porovnání s předpokládanými přínosy hodnotíme tento záměr jako
přijatelný a jeho realizaci za potřebnou a žádoucí.
K vyjádření není nutný komentář.
Odbor regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje nemá připomínek k realizaci záměru, jehož cílem je rozšíření a
rekonstrukce rozvodny 420 kV Slavětice, navýšení zkratové odolnosti rozvodny na 63/160 kA,
a dále zaústění stávajících a nových vedení. Rozvoj jaderné energetiky v kraji je jedna z priorit
platné Územní energetické koncepce Kraje Vysočina – konkrétně se jedná o prioritní oblast č.
1. Uvedený záměr dle oznámení EIA je realizován z důvodu posílení, zvýšení spolehlivost a
efektivnosti provozu přenosové soustavy v této oblasti a především přispěje k vyvedení
nového bloku s předpokládaným výkonem do 1700 MW v lokalitě Dukovany.
K vyjádření není nutný komentář.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Plochy dotčené záměrem „Rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení“ se
nacházejí v katastrálních územích obcí Dukovany a Slavětice a v k. ú. již neexistujících obcí
Lipňany, Skryje a Heřmanice, které byly zrušeny v rámci výstavby stávající elektrárny v
průběhu 70. let 20. století. Na dotčeném území se nenachází žádné kulturní památky chráněné
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, které by
byly záměrem ohrožené. Záměr „Rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení“
se bezprostředně nedotýká žádné kulturní památky.
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S ohledem na výše uvedené nemáme z hlediska námi chráněných zájmů žádné připomínky.
Všechny výše uvedené skutečnosti jsou již obsaženy v kapitole C.II.4.9 Kulturní památky a
hmotný majetek předmětného oznámení.
Dovolujeme si, však opětovně upozornit na zákonnou povinnost stavebníka dle § 22 odst. 2
zákona o státní památkové péči v souvislosti s prováděním stavební činnosti na celém území
ČR (jedná se o ohlašovací povinnost stavebníka již od doby přípravy stavby vůči
Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky a povinnost stavebníka umožnit
provádění záchranného archeologického výzkumu).
K vyjádření lze sdělit následující:
V textu Dokumentace jsou v kapitole C.I.6 Území historického, kulturního nebo
archeologického významu popsány hodnoty kulturní a historické charakteristiky v dotčeném
území a v kapitole D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů jsou řešeny možné vlivy záměru na archeologické památky.
V průběhu přípravy realizace a výstavby záměru (příprava podkladů a projektové dokumentace
apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou.
V případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací je nutné informovat
příslušný orgán státní památkové péče a umožnit provedení záchranného archeologického
průzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Přeprava materiálu při výstavbě, doprava v době výstavby – je potřeba věnovat zvýšenou
pozornost vymezení tras určených k přepravě materiálů a komponentů, posouzení stavebního
a dopravně technického stavu silnic na těchto trasách, návrhy opatření, příp. potřebných úprav
pro zamezení poškození silnic a ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
Umístění stožárů a dalších doprovodných staveb do terénu musí respektovat silniční ochranná
pásma silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Kraje Vysočina, sloužící k ochraně těchto silnic a
provozu na nich.
K vyjádření lze sdělit následující:
Vymezení tras určených k přepravě materiálů a komponentů, posouzení stavebního a
dopravně technického stavu silnic, příp. návrhy opatření a potřebné úpravy pro zamezení
poškození silnic a ohrožení bezpečnosti silničního provozu bude zpracováno v zásadách
organizace výstavby (dále ZOV) při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Stožáry předmětných vedení jsou umístěna mimo silniční ochranná pásma silnic II. a III. třídy.
2. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, ze dne 5.5.2017
Ve vyjádření je uvedeno následující:
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného
zdraví vydala dne 05. 11. 2015 pod č. j. KHSV/21767/2015/TR/HOK/Štěp předběžné
stanovisko k záměru, ve kterém sdělila žadateli o předběžné projednání záměru, společnosti
ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, že záměru neobsahuje podklady
nezbytné pro posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví, a proto je třeba dokumentaci pro EIA
doplnit o podklady pro hodnocení změny faktorů životního prostředí – hluk, vibrace,
elektromagnetické záření a zpracovanou akustickou studii. Předběžné stanovisko bylo zasláno
datovou schránkou s doručením dne 24. 11. 2015.
Vzhledem k tomu, že předložené oznámení záměru neobsahuje konkrétní podklady nezbytné
pro posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví, konkrétní podklady pro hodnocení změny
faktorů životního prostředí – hluk, vibrace, elektromagnetické záření a ohledně akustické
studie sděluje zpracovatel oznámení na str. 59, že hluková situace bude podrobně
analyzována v rámci Hlukové studie, která bude přílohou Dokumentace vlivů záměru na životní
Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
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prostředí, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nemůže posoudit
předložený záměr z hlediska jeho vlivu na ochranu veřejného zdraví.
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí předkládané Dokumentace je zpracovaná autorizovanou osobou Hluková studie (viz
Příloha č. 4). Hlavní výstupy a závěry z této studie jsou zapracovány do příslušných kapitol
textu Dokumentace. Posouzení hluku a vibrací je uvedeno v kapitole B.III.4.1. Současně byly
vlivy na hluku a vibrací řešeny v kapitole D.I.3. Dále byly stanoveny odpovídající legislativní
a ochranné opatření ke zmírnění a eliminaci negativních dopadů záměru na tyto lokality.
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na hlukovou situaci jsou uvedeny
v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí.
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované Posouzení vlivu neionizujícího záření (viz
Příloha č. 5), jež je v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb., v platném znění a vydaným
Metodickým pokynem. Hlavní výstupy a závěry z této studie jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace. Tato studie sloužila společně s Hlukovou studií jako podklad pro
zpracování Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6).
Ze zpracovaných studií vyplývá:
• Hluková studie
Hluk z provozu projektovaného záměru nevyvolá v obci Dukovany a Rešice – Kordule, tedy
v obcích situovaných nejblíže novému elektrickému vedení překročení hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ani při společném působení hluku s pozadím ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Hluk z provozu rekonstruované elektrické rozvodny
Slavětice včetně provedení nového napojení elektrického vedení i elelektrického vedení
stávajícího v dané lokalitě na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a
chráněného venkovního prostoru při splnění navržených protihlukových opatření v rozsahu
dvou protihlukových zástěn (u transformátoru T401 a T402) nepřekročí hygienické limity ve
smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Celkové hodnoty hluku ze stavebních prací souvisejících s realizací projektovaného záměru
nebudou překračovat ve venkovním prostoru okolních hlukově chráněných staveb
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,14h =
65,0 dB).
• Posouzení vlivu neionizujícího záření
Na základě provedených měření a výpočtů intenzity elektrického pole, magnetické indukce
a modifikované intenzity elektrického pole Emod, lze konstatovat, že velikost Emod
způsobená provozem rozvodny TR Slavětice, při žádných provozních podmínkách
rozvodny včetně jejího největšího plánovaného provozního zatížení po rekonstrukci
rozvodny nepřekročí nejvyšší přípustnou hodnotu stanovenou nařízením vlády č. 291/2015
Sb. pro fyzické osoby v komunálním prostředí.
Dodržením projektované minimální výšky spodních fázových vodičů 12,5 m nad zemí bude
zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení,
jsou bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje
elektromagnetického pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a platnými
technickými normami.
• Posouzení vlivů na veřejné zdraví
Zdravotní rizika jsou při dodržení daných podmínek málo významná až nevýznamná a
záměr je z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví akceptovatelný.
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3. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, ze dne
9.5.2017
Ve vyjádření je uvedeno následující:
Stanovisko oddělení ochrany ovzduší:
Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření a rekonstrukce rozvodny 420 kV Slavětice,
navýšení zkratové odolnosti rozvodny na 63/160 kA, a dále zaústění stávajících a nových
vedení. K přechodnému nárůstu znečištění ovzduší dojde pouze v období výstavby a montáží,
a to tuhými emisemi v důsledku stavebních prací včetně dopravy, a dále těkavými organickými
látkami z povrchových úprav stožárů. Z hlediska ochrany ovzduší považujeme předloženou
dokumentaci za dostačující s tím, že popisovaný negativní dopad na kvalitu ovzduší
nepovažujeme za významný. Nepožadujeme další pokračování v procesu EIA.
K vyjádření není nutný komentář.
Stanovisko oddělení odpadového hospodářství:
K předloženému zjišťovacímu řízení k záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění
vedení“ nemá oddělení odpadového hospodářství zásadních připomínek a nepožaduje
pokračování v procesu EIA.
K vyjádření není nutný komentář.
Stanovisko oddělení ochrany přírody:
Předloženým záměrem je rozšíření a rekonstrukce rozvodny 420kV Slavětice, zaústění
stávajících a nových vedení a vybudování nového vedení zvn s označením V 436/834 a V
439/440. V souvislosti s vybudováním tohoto vedení upozorňujeme na nutnost souhlasu
orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že k umísťování a
povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je
nezbytný souhlas orgánů ochrany přírody. Při výstavbě stožáru č. 10 u vedení V436/834 a
stožáru č. 9 u vedení V439/440 je třeba si počínat tak, aby v důsledku pohybu techniky,
manipulace se zeminou či jiným materiálem nedošlo k poškození významného krajinného
prvku vodního toku Lipňanského potoka a jeho údolní nivy. Posuzování výše uvedeného
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. nepožadujeme.
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované Posouzení vlivu na krajinný ráz (viz Příloha
č. 9). Hlavní výstupy a závěry z těchto hodnocení jsou zapracovány do příslušných kapitol textu
Dokumentace. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce jsou řešeny v kapitole D.I.8. Ze závěru
Posouzení vyplývá, že z pohledu zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12
zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací stavby dojde
k mírnému posílení negativního projevu technicistních staveb a tím k slabému snížení
pozitivních hodnot krajinného rázu, což je z pohledu ochrany krajinného rázu akceptovatelné.
Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude zažádáno o souhlas k zásahu do
krajinného rázu dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Biologické hodnocení (viz
Příloha č. 7). Hlavní výstupy a závěry z těchto hodnocení jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace. Vlivy na biologickou rozmanitost jsou řešeny v kapitole D.I.7.
Preventivní opatření pro minimalizaci negativního dopadu na biologické hodnoty jsou uvedeny
v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření
k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí.
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Ze zpracovaného Biologického hodnocení vyplývá:
Za negativní vlivy vedení na uvedené významné krajinné prvky (dále VKP) se považuje přímý
zábor stanoviště v případě nevhodného umístění stožáru zejména do biotopu údolní nivy,
vodního toku nebo do přírodního biotopu na lesní půdní fond. Nevhodným umístěním
stožárových míst by došlo k oslabení stabilizační funkce těchto VKP. S umístěním nových
stožárových míst na takových místech se ale v rámci záměru nepočítá a zapovídá se. Stávající
stožárové místo na okraji ruderalizované nivy Lipňanského potoka lze ponechat, podmínkou je
stanovit vhodnou přístupovou cestu při výměně stožáru. Vjíždění mechanizace při výstavbě
vedení by mohlo narušit stabilizační funkci VKP vodní tok nebo údolní niva (jen v případě
mokřadů). V těchto místech se proto vjíždění mechanizací zapovídá.
Aby realizací záměru nedošlo k oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce VKP, byly navrženy
následující podmínky:
- do vodních toků a mokřadů v nivách v dotčeném území není možné zasahovat a vjíždět
mechanizací,
- do těchto segmentů (toky a údolní nivy) nebudou umísťována stožárová místa: 35, 51, 63 (lze
ponechat stožár na okraji segmentu 35 na stávajícím místě), ke stožáru na okraji v segmentu
35 musí být předem stanovena přístupová trasa od pole (ze západu).
Stanovisko oddělení ochrany lesa:
K předloženému zjišťovacímu řízení k záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění
vedení“ nemá oddělení ochrany lesa zásadních připomínek a nepožaduje pokračování v
procesu EIA.
K vyjádření není nutný komentář.
Stanovisko oddělení ochrany vod:
K předloženému zjišťovacímu řízení k záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění
vedení“ nemá oddělení ochrany vod připomínky a nepožaduje pokračování v procesu EIA.
K vyjádření není nutný komentář.
4. Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ze dne 23.5.2017
Ve vyjádření je uvedeno následující:
orgán ochrany přírody a krajiny upozorňuje, že v případě, že by realizací stavby mohlo dojít k
poškození nebo zničení vodního toku jako VKP (včetně břehového porostu), nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, musí investor požádat orgán ochrany přírody o
vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb. Dle ustanovení §5a odst.
5 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, každý, kdo buduje
nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen opatřit je ochrannými
prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.
vodoprávní úřad upozorňuje, že stavbou nesmí dojít ke změně odtokových poměrů v lokalitě.
Pokud dojde k dotčení vodního toku, potom musí být záměr projednán se správcem tohoto
vodního toku.
Dle našeho názoru záměr není nutno posuzovat dle zákona 100/2001 Sb., o posouzení vlivů
na životní prostředí v platném znění.
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Biologické hodnocení (viz
Příloha č. 7). Hlavní výstupy a závěry z těchto hodnocení jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace.
Ze zpracovaného Biologického hodnocení vyplývá:
Za negativní vlivy vedení na uvedené významné krajinné prvky (dále VKP) se považuje přímý
zábor stanoviště v případě nevhodného umístění stožáru zejména do biotopu údolní nivy,
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vodního toku nebo do přírodního biotopu na lesní půdní fond. Nevhodným umístěním
stožárových míst by došlo k oslabení stabilizační funkce těchto VKP. S umístěním nových
stožárových míst na takových místech se ale v rámci záměru nepočítá a zapovídá se. Stávající
stožárové místo na okraji ruderalizované nivy Lipňanského potoka lze ponechat, podmínkou je
stanovit vhodnou přístupovou cestu při výměně stožáru. Vjíždění mechanizace při výstavbě
vedení by mohlo narušit stabilizační funkci VKP vodní tok nebo údolní niva (jen v případě
mokřadů). V těchto místech se proto vjíždění mechanizací zapovídá.
Aby realizací záměru nedošlo k oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce VKP, byly navrženy
následující podmínky:
- do vodních toků a mokřadů v nivách v dotčeném území není možné zasahovat a vjíždět
mechanizací,
- do těchto segmentů (toky a údolní nivy) nebudou umísťována stožárová místa: 35, 51, 63 (lze
ponechat stožár na okraji segmentu 35 na stávajícím místě), ke stožáru na okraji v segmentu
35 musí být předem stanovena přístupová trasa od pole (ze západu).
Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude postupováno v souladu s platnými
právními předpisy.
Ptáci jsou obecně nejvíce elektrickými vedeními ohroženou skupinou. V případě tohoto záměru
nepřipadá v úvahu zraňování elektrickým proudem, střety s vedením ale vyloučit nelze. Ke
střetům dochází nejčastěji v případě větších nebo méně obratných letců jako jsou kachny,
husy, brodiví a bahňáci (zejména při nočních tazích), ale podle nejnovějších průzkumů jsou
ohrožení i běžné druhy např. pěvců. Do jisté míry mohou být ohroženi i dravci. V území záměru
nebyl identifikován zvlášť významný tahový koridor, poblíž neleží ani žádné ptačí oblasti. Přesto
se jedná o z hlediska ptáků o poměrně zajímavé území. Přežívají zde druhy otevřené krajiny a
drobných dřevinných struktur v ní, další významné druhy sem zalétají za potravou.
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující opatření
a podmínky:
Z důvodu zmírnění rizika střetů ptáků s vedením se navrhuje instalace optické zvýrazňující
signalizace na vhodné části vedení v úsecích segmentů 34-36 (vedení V436/834 mezi stožáry
č. 9 až 11, vedení V439/440 mezi stožáry č. 8 až 10) a to na obě souběžná vedení.
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se narušení odtokových poměrů nepředpokládá.
Stožárové konstrukce jsou umístěny mimo vodní toky, tudíž k jejich dotčení nedochází.
Umístění stožárových konstrukcí je posouzeno ve zpracovaném Biologickém hodnocení (viz
Příloha č. 7) a jsou stanoveny následující podmínky: do těchto segmentů (toky a údolní nivy)
nebudou umísťována stožárová místa.
Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude postupováno v souladu s platnými
právními předpisy v oblasti ochrany vod.
5. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, ze dne 22.5.2017
Ve vyjádření je uvedeno následující:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů
k tomuto zákonu:
Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je ORP Moravský
Krumlov.
K vyjádření není nutný komentář.
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Bez připomínek.
K vyjádření není nutný komentář.
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Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
Krajský úřad upozorňuje, že dřevní hmota vzniklá z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo
les během výstavby, není vedlejším produktem, jak je uvedeno na str. 39 v oznámení záměru,
neboť kácení či prořez není výrobní proces.
Dále na str. 40 v oznámení záměru je chybně uvedeno číslo odpadu Vytěžená zemina (17 05
01). Dle Vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů je tento odpad uveden pod katalog. číslem
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.
K vyjádření lze sdělit následující:
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina přesahující průměr 10 cm bude rozřezaná
a složena po dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na místě
k dalšímu využití vlastníkem. Dřeviny nepřesahující průměr 10 cm, klest a zbytky po těžbě
budou po dohodě s vlastníkem pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu využití.
Číslo a název odpadu bylo v kapitole B.III.3 Odpady opraveno dle Vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.
Katalog odpadů.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):
Pro realizaci záměru je dle § 7 odst. 5 písm. b) zákona o ochraně ZPF k návrhu trasy
nadzemního vedení třeba vyjádření orgánu ochrany ZPF.
V souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ZPF není k odnětí zemědělské půdy
ze ZPF třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF za předpokladu, že plocha pro umístění stožárů
nadzemních vedení nebude v jednotlivých případech větší než 30 m2.
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu dále upozorňuje, že při realizaci záměru je třeba
postupovat v souladu s § 8 zákona o ochraně ZPF.
K vyjádření lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí pozemků ze ZPF jsou podrobně řešeny
v textu Dokumentace v kapitole B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního
fondu. V průběhu přípravy realizace záměru bude zhotovitelem záměr projednán s příslušným
orgánem ZPF a bude dále postupovat v souladu s platnými právními předpisy a s požadavky
vlastníků, popř. nájemců dotčených pozemků.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“):
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody,
konstatuje, že pod č. j. JMK 9329/2017 ze dne 19.01.2017 vydal samostatné stanovisko podle
§ 45i zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti soustavy Natura 2000 na území Jihomoravského kraje.
Upozorňujeme na ustanovení § 5a odst. 5 zákona, které je potřeba zohlednit při technickém
řešení: „Každý, kdo buduje nebo rekonstruuje nadzemní vedení vysokého napětí, je povinen
opatřit je ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým
proudem.“
Další dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný
krajský úřad ve smyslu ustanovení § 77a zákona, v této fázi zpracování neshledáváme.
K vyjádření lze sdělit následující:
Součástí předkládané Dokumentace je zpracované autorizované Biologické hodnocení (viz
Příloha č. 7). Hlavní výstupy a závěry z těchto hodnocení jsou zapracovány do příslušných
kapitol textu Dokumentace.
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Ze zpracovaného Biologického hodnocení vyplývá:
Ptáci jsou obecně nejvíce elektrickými vedeními ohroženou skupinou. V případě tohoto záměru
nepřipadá v úvahu zraňování elektrickým proudem, střety s vedením ale vyloučit nelze. Ke
střetům dochází nejčastěji v případě větších nebo méně obratných letců jako jsou kachny,
husy, brodiví a bahňáci (zejména při nočních tazích), ale podle nejnovějších průzkumů jsou
ohrožení i běžné druhy např. pěvců. Do jisté míry mohou být ohroženi i dravci. V území záměru
nebyl identifikován zvlášť významný tahový koridor, poblíž neleží ani žádné ptačí oblasti. Přesto
se jedná o z hlediska ptáků o poměrně zajímavé území. Přežívají zde druhy otevřené krajiny a
drobných dřevinných struktur v ní, další významné druhy sem zalétají za potravou.
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující opatření
a podmínky:
Z důvodu zmírnění rizika střetů ptáků s vedením se navrhuje instalace optické zvýrazňující
signalizace na vhodné části vedení v úsecích segmentů 34-36 (vedení V436/834 mezi stožáry
č. 9 až 11, vedení V439/440 mezi stožáry č. 8 až 10) a to na obě souběžná vedení.
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně některých zákonů (lesní zákon), v platném
znění:
Bez připomínek.
K vyjádření není nutný komentář.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D.
oprávněného zástupce oznamovatele
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel. 211 044 356
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“
Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění zařazen do kategorie I,
bod 84 Nadzemní vedení elektrické energie o napětí od 220 kV s délkou od stanoveného
limitu.
Limit pro bod 84 v kategorii I je stanoven na 15 km. Příslušným orgánem posuzování je MŽP ČR.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Účelem záměru je rozšíření a rekonstrukce rozvodny 420 kV Slavětice, navýšení zkratové odolnosti
rozvodny na 63/160 kA, a dále zaústění stávajících a nových vedení. Rozšíření a rekonstrukce TR
Slavětice, bude provedena dle schématu rozvodny se dvěma hlavními systémy přípojnic a jedním
systémem přípojnice pomocné. Realizace vyžaduje posunutí východní hranice oplocení a tedy
rozšíření stávajícího areálu o cca 170 m.
Vzhledem k rozšíření a rekonstrukci TR Slavětice je navrženo nové zaústění tras stávajících
dvojitých vedení s označením V437/438, V434/435 a V481/482, tras zdvojených stávajících
jednoduchých vedení s označením V433/833 a V436/834, trasy nového dvojitého vedení
s označením V439/440 a tras jednoduchých stávajících vedení s označením V483, V484, V485 a
V486 v nezbytném rozsahu tak, aby předmětná vedení zaústila do rekonstruované rozvodny
Slavětice v místech, kde budou po rekonstrukci rozvodny umístěny příslušné vstupní portály.
Předmětem řešení je pouze úsek potřebný pro úpravu zaústění vedení do rekonstruovaného a
rozšířeného areálu TR Slavětice. Navržené změny zaústění mimo vedení s označením V436/834
a V439/440 vedení mají vliv do stávajících tras vedení pouze v úseku bezprostřední blízkosti
rozvodny Slavětice, tj. do vzdálenosti cca 1,3 km od rozvodny. Celková délka úprav vedení je 19,4
km.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Posuzovaný záměr rozšíření a rekonstrukce rozvodny vč. přeústění vedení prochází přes území
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Jednoznačná lokalizace záměru je zřejmá z následujícího
obr. č. 1 a tabulky č. 1.
Celková situace trasy vedení v měřítku 1:25 000 je patrná z Přílohy č. 10.1; přehledná situace trasy
vedení v měřítku 1:10 000 je patrná z Přílohy č. 10.2.
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Obrázek č. 1 Umístění záměru

Umístění záměru je specifikováno dotčenými katastrálními územími, které jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
Tabulka č. 1 Přehled dotčených územních jednotek – rozvodna
Katastrální území

Obec

Okres

Kraj

Slavětice
Skryje nad Jihlavou

Slavětice
Dukovany

Třebíč

Vysočina

Tabulka č. 2 Přehled dotčených územních jednotek – přeústění vedení
Vedení

Katastrální území

Obec

Okres

Kraj

V433/833
V481/482
V434/435
V437/438
V485
V486

Slavětice

Slavětice

Třebíč

Vysočina

Slavětice

Slavětice
Třebíč

Vysočina

Znojmo

Jihomoravský

Třebíč

Vysočina

Lipňany u Skryjí
V436/834
V439/440

V483
V484

Skryje nad Jihlavou

Dukovany

Dukovany
Heřmanice u Rouchovan

Rouchovany

Rešice

Rešice

Horní Dubňany

Horní Dubňany

Rešice

Rešice

Horní Dubňany

Horní Dubňany

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

27

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
B.I.4.1 Charakter záměru
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie.
Cílem záměru je rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice dle schématu nové rozvodny se dvěma
hlavními systémy přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné a zvýšení zkratové odolnosti
rozvodny na 63/160 kA, včetně přeústění předmětných vedení pro novou konfiguraci rozvodny.
Navržené změny zaústění vedení mají vliv na stávající trasy vedení pouze v úseku bezprostřední
blízkosti rozvodny Slavětice. Celková délka úprav vedení je 19,4 km.
Potřeba záměru je z důvodu posílení, zvýšení spolehlivost a efektivnost provozu přenosové
soustavy v této oblasti a především přispěje k vyvedení nového bloku s předpokládaným výkonem
do 1700 MW v lokalitě Dukovany.
B.I.4.2 Kumulace s jinými záměry
Možná kumulace s jinými záměry (viz tabulka č. 3) byla zpracována s ohledem na aktuálně platné
ZÚR Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, dále byl využit informační systém EIA.
Tabulka č. 3 Kumulace s jinými plánovanými záměry
Kraj

Název plánované akce

Poznámka

Vymezení plochy pro ověření lokalizace a zásahu rozšíření Jaderné
elektrárny Dukovany v rozsahu ochranného pásma jaderné elektrárny
Vysočina

Záměr úpravy silnice II/152 (DK11) – obchvat obce Slavětice

Tento záměr je koordinován se
záměrem rozšíření TR Slavětice
vč. přeústění vedení

Záměr úpravy silnice III/399 (DK26)

Kumulace s jinými záměry není v současné době známa. Případné kumulace budou řešeny
v dalších stupních projektové přípravy záměru.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných
variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně
srovnání vlivů na životní prostředí
B.I.5.1 Zdůvodnění umístění záměru
Záměr je navržen jako součást přenosové soustavy České republiky. Státní energetická koncepce
České republiky (SEK) předurčuje odpovědnost státu za vytvoření podmínek pro spolehlivé a
bezpečné dodávky energie za odpovídající cenu při respektování principů udržitelného rozvoje.
Nastiňuje dlouhodobou vizi naplnění energetických potřeb, která vychází z důkladných analýz
spotřeby a optimálním způsobem vyvažuje možnosti a potřeby státu.
Plánovaný rozvoj zdrojové základny nových jaderných zdrojů spolu s plánovaným rozvojem
spotřeby a dodržení požadované spolehlivosti provozu elektrizační soustavy vynutí posílení
schématu přenosové soustavy.
Realizace posílení této lokality je proto systémovým opatřením v rozvoji přenosové soustavy, které
zvýší spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy v této oblasti a především přispěje k
vyvedení nového bloku s předpokládaným výkonem do 1700 MW v lokalitě Dukovany. Společně
s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes
PS ČR.
Záměr je vyvolán požadavky na spolehlivý provoz systému elektrizační soustavy a souborem
závazků, plynoucích pro provozovatele přenosové soustavy z legislativy České republiky i
Evropské unie a z pravidel Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav pro
elektrickou energii (ENTSO-E). Platná legislativa přímo ukládá provozovateli přenosové soustavy
zajišťovat rozvoj přenosové soustavy a povinnost bezodkladně přijmout opatření pro nápravu.
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Splnění závazků přijatých jak provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR,
podmiňuje zachování účasti České republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a
fungování jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
V neposlední řadě přispěje záměr k podstatnému zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie
v oblasti, umožní případný další průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti a zajistí možnost připojení
dalších nových zdrojů a spotřeb v této lokalitě.
B.I.5.2 Popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích
k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Cílem záměru je rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice dle schématu nové rozvodny se dvěma
hlavními systémy přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné a zvýšení zkratové odolnosti
rozvodny na 63/160 kA včetně přeústění předmětných vedení pro novou konfiguraci rozvodny.
Navržené změny zaústění vedení mají vliv na stávající trasy vedení pouze v úseku bezprostřední
blízkosti rozvodny Slavětice. Celková délka úprav vedení je cca 19,4 km.
Plánovaný rozvoj zdrojové základny nových jaderných zdrojů spolu s plánovaným rozvojem
spotřeby a dodržení požadované spolehlivosti provozu elektrizační soustavy vynutí posílení
schématu přenosové soustavy.
Realizace posílení této lokality je proto systémovým opatřením v rozvoji přenosové soustavy, které
zvýší spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy v této oblasti a především přispěje k
vyvedení nového bloku s předpokládaným výkonem do 1700 MW v lokalitě Dukovany. Společně
s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes
PS ČR.
S nerealizováním záměru rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice včetně nutných přeústění vedení
není uvažováno z důvodu potřebnosti záměru a to s ohledem na zajištění dostatečné přenosové
schopnosti, spolehlivosti přenosové soustavy ČR a zajištění vyvedení výkonu z nového bloku
jaderné elektrárny Dukovany.
Vliv posuzovaného záměru v daném řešení na jednotlivé složky životního prostředí je podrobně
vyhodnocen v příslušných kapitolách v textové části Dokumentace záměru.
Variantní řešení umístění záměru
Schéma rozšíření a rekonstrukce rozvodny je navrženo dle požadovaných dispozičních,
konstrukčních, technických a technologických požadavků, tj. rozvodna se dvěma hlavními systémy
přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné a zvýšení zkratové odolnosti rozvodny na 63 kA
krátkodobého nadproudu a 160 kA dynamického proudu.
Navržené nové zaústění tras stávajících dvojitých vedení, tras zdvojení stávajících jednoduchých
vedení, tras jednoduchých stávajících vedení a trasy nového dvojitého vedení je provedeno
v nezbytném rozsahu tak, aby předmětná vedení byla zaústěna do rekonstruované rozvodny
Slavětice v místech, kde budou po rekonstrukci rozvodny umístěny příslušné vstupní portály.
Navržené změny zaústění vedení jsou pouze v bezprostřední blízkosti rozvodny Slavětice, a to
v potřebném úseku od nového zaústění po napojení do stávající trasy vedení. Návrh vedení je dále
dán jednak požadavkem, aby bloková vedení nebyla jakkoliv křížena a také s ohledem na
respektování kritéria n-2 k zajištění spolehlivosti vyvedení výkonu z jaderné elektrárny Dukovany.
Z výše uvedených důvodů není variantní řešení umístění záměru předkládáno.
Variantní řešení provedení záměru
Variantní řešení provedení rozšíření rozvodny nebylo zvažováno, protože provedení je dáno
skutečnostmi vyplývající z rozvojových dokumentů elektrizační soustavy, požadavky na množství
zaúsťovaných vedení, počty odboček a zkratovou odolnost, požadavkem na výši přenášeného,
resp. transformovaného výkonu a požadavky na spolehlivost a bezpečnost chodu této části PS
ČR.
Řešení provedení vedení je uvažováno pouze v podobě nadzemního vedení.
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Na základě požadavků dotčených orgánů státní správy vyslovených během předprojektové
přípravy záměru bylo prověřováno variantní řešení typu vedení v podobě podzemního kabelového
vedení. Následující text uvádí srovnání obou variantních řešení provedení vedení.
Variantní řešení nadzemního dvojitého vedení zvn o napěťové hladině 400 kV
Technické provedení
• Při projektování nadzemního vedení se vždy hledá nejvýhodnější technickoekonomické
řešení ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.
• Doba výstavby stožárového místa od vyhloubení základů do rekultivace terénu po ukončení
stavby nepřesahuje dobu 3 měsíců.
• V trase vedení nejsou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu, mimo
skládky výkopové zeminy potřebné na rekultivaci terénu po ukončení výstavby.
• Kromě vlastní stavby stožárů nejsou k výstavbě vedení potřebné těžké stavební stroje ani
jiné mechanizmy, které by vyžadovaly zřízení speciálních komunikací. Při budování
nadzemního vedení jsou v maximální míře využívány stávající komunikace, a tudíž není
potřeba budovat další zpevněné přístupové cesty.
Provozní aspekty
• U nadzemního vedení je oproti kabelovému vedení rychlejší řešení poruch (vyhledání místa
poruchy, oprava poškozeného místa). Doba zásahu se pohybuje v řádu hodin až dní. Tato
skutečnost minimalizuje důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu elektrické energie,
vzhledem k důležitosti a významu tohoto vedení jako součásti přenosové soustavy ČR.
Ekologické aspekty
• Výstavba nadzemního vedení, především zemní práce jsou plánovány tak, aby
nenarušovaly přirozený vegetační cyklus a nenarušovaly běžný rytmus při využívání
zemědělské půdy.
• Při výstavbě nadzemního vedení je nutný trvalý zábor ZPF a odnětí PUPFL jen
pro stožárová místa v řádech desítek m2.
• V trase vedení a v jeho ochranném pásmu lze vysazovat trvalé porosty do výšky 3 m.
• Zemědělsky obhospodařované pozemky v celém koridoru vedení mohou být i nadále
využívány ke svému účelu.
• Při křížení nadzemního vedení s vodními toky, plochami, mokřady a údolními nivami
nedojde k ovlivnění vodního režimu.
• Při křížení nadzemního dvojitého vedení s dopravní infrastrukturou dochází ke snadnější
proveditelnosti přechodu a menšímu poškození okolní krajiny.
Variantní řešení v podobě podzemního kabelového vedení o napěťové hladině 400 kV
Technické provedení
• Vedení zvláště vysokého napětí (zvn) v kabelech uložených pod zemským povrchem je
zatím i ve světě ojedinělé. Výjimečně se toto řešení používá v případech, kdy stavba
nadzemního vedení je vyloučena z prostorových a technických důvodů – typickými příklady
jsou propojovací (okružní) vedení zvn v husté městské zástavbě. Přitom celková délka
jednotlivých úseků těchto kabelových vedení, vesměs uložených ve speciálních
kolektorech, nepřekračuje jednotky kilometrů.
• Ve srovnání s nadzemním vedením má kabelové vedení zásadní nevýhodu spočívající
ve značně vyšší kapacitní reaktanci, která podstatným způsobem snižuje přenosové
schopnosti kabelu. Proto by pro realizaci zamýšleného vedení kabelem bylo nutné
minimálně na obou koncích tras, doplnit kompenzační zařízení. Pod pojmem kompenzační
zařízení se rozumí uzavřený areál pro rozvodné zařízení 400 kV, vlastní kompenzátory
(kompenzační tlumivky o jednotkovém výkonu minimálně 100 MVAr) a budovy pro systémy
řízení, chránění a vlastní spotřebu stanice, s přístupovou komunikací pro přepravu těžkých
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a nadměrných nákladů či zařízení. Odhadovaná minimální velikost areálu je cca 100 x 120
m s ochranným pásmem 20 m po celém obvodu.
Pokud by mělo být využito tohoto způsobu pro záměr dvojitého vedení, bylo by vzhledem
k požadovaným přenosovým schopnostem dvojitého vedení nutné počítat se dvěma
kabelovými trasami, každá minimální šíře 7 m s ochranným pásmem 3 m od krajních
kabelů, oddělenými bezpečnostním prostorem využitým jako komunikační koridor pro jejich
výstavbu a údržbu. V trase každého kabelového vedení by tak bylo nutné umístit minimálně
6 jednofázových kabelů, pro dvojité vedení tedy 12 kabelů, z bezpečnostních a provozních
důvodů paralelně uložených a vzájemně prostorově oddělených.
Při přechodu ze vzdušného vedení na podzemní kabelové (resp. naopak), tzn.
při kombinaci obou konstrukčních typů vedení v trase, musí být vybudovány oplocené
přechodové stanice o rozměrech cca 50 x 50 m se stožárovými konstrukcemi
pro zakončení vedení, svodiči přepětí, kabelovými koncovkami a dalším zařízením,
s ochranným pásmem 20 m od oplocení.
Při výstavbě je nutné pro každé z obou kabelových vedení provedení bezvýhradně
souvislého výkopu minimální šíře 7 m, hlubokého 2 m, v celé délce kabelové trasy. Vlastní
výkopy pro kabelové trasy dvojitého kabelového vedení představují vytěžení přibližně
27 000 m3 zeminy (nebo i skály, podle změny podloží v trase kabelu) na každý kilometr
trasy dvojitého kabelového vedení, přičemž vzhledem k problému s odvodem ztrátového
tepla kabelu by bylo nutné cca 25 % tohoto objemu odvézt na skládky a nahradit speciálním
materiálem na zásyp.
S ohledem na stavební řešení výkopu (sklon stěn) pro uložení kabelů a umístění
obslužných komunikací je celková šířka potřebného prostoru pro dvojité kabelové vedení
o napěťové hladině 400 kV do 40 metrů. Je nutné počítat s dalším prostorem o šířce cca
10 m na každou stranu pro opakované ukládání zeminy z výkopů. Zároveň je energetickým
zákonem zakázáno zpětné vysazování trvalých porostů v trase a ochranných pásmech
podzemního vedení.
K místu uložení by se kabely přivážely navinuté na bubnu o průměru cca 6 metrů
a hmotnosti přes 20 tun. Na každý úsek trasy dvojitého kabelového vedení by bylo
zapotřebí 24 takových bubnů. To by znamenalo výstavbu speciální účelové komunikace
pro realizaci kabelového vedení, která by navíc kvůli údržbě, opravám a zajištění
bezpečnosti provozu kabelů musela být zachována i po dokončení stavby po celou dobu
provozu. Dále musí být řešeny manipulační a skladové plochy. Jednotlivé díly kabelů (cca
po 600 m trasy) se spojují kabelovými spojkami, které musí být přístupné kontrole a měření
za provozu. Proto by se musely v těchto místech budovat pro každé kabelové vedení
betonové objekty (kabelové komory), zapuštěné z větší části pod zem, o rozměrech
přibližně 10 x 6 x 2 m, které musí zajistit bezpečné požární oddělení jednotlivých kabelových
spojek v případě poruchy.
Zároveň by bylo nutné k těmto objektům vybudovat trvalé přístupové komunikace pro
přepravu nadměrných nákladů (kabelových bubnů), sloužící nejen pro výstavbu, ale
i pro následný provoz a opravy kabelového vedení a nakonec i pro jeho budoucí obnovu.
Podél celé trasy musí být při výstavbě umožněn pohyb stavebních strojů pro provádění
výkopu i zajištění pokládky kabelů a v případě poruch či budoucí výměny kabelů musí být
tyto trasy přístupné pro stavební stroje a přepravní prostředky i v budoucnu po celou dobu
provozu. Dále musí být řešeny manipulační a skladové plochy.
Vzhledem k průměru jednotlivých kabelů (min. 15 cm) a nutným požadavkům
na mechanizované pokládání (zatahování) nelze reálně uvažovat se změnou směru trasy
mezi sousedními kabelovými komorami.
Problémové je řešení křížení kabelové trasy s komunikacemi (včetně nezpevněných cest)
a železnicemi, překonávání vodních toků, mokřadů a dalších přírodních překážek aj.
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Podchody železničních tratí a silnic by musely být řešeny tak, aby všechny práce při
provozu kabelového vedení minimálně narušovaly dopravní provoz, zejména silnic vyšších
tříd a mezinárodního železničního koridoru. Při křižování vodních toků se kabely nesmí
ukládat volně ve vodě ani na dno, ale do vyhloubených výkopů ve dně. Znamená to, že
menší vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení vůči okolnímu terénu, se překonávají
kabelovými mosty. Shodnými kabelovými mosty by bylo nutné překonávat i strže a menší
údolí v trase kabelového vedení.
Provozní aspekty
• U kabelového vedení je velmi obtížné řešení poruch při provozu (vyhledání místa poruchy,
oprava poškozeného místa), protože není možná vizuální kontrola. Při poruše jednoho
z kabelů se může generovat velká tepelná energie, která může poškodit ostatní neporušené
kabely. Minimální délka odkrytí kabelu výkopem pro provedení opravy vložením spojek je
cca 50 m, ale vyhledání místa poruchy může být s přesností pouze v řádech desítek až sta
metrů. Doba zásahu se pohybuje nikoliv v řádu hodin až dní (jako u vzdušného vedení), ale
týdnů až měsíců. To vzhledem k důležitosti a významu tohoto vedení jako součásti
přenosové soustavy ČR může mít významné důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu
elektrické energie.
Ekologické aspekty
• Ochranné pásmo dvojitého kabelového vedení je sice užší než u nadzemního vedení, ale
dopady této technologie na životní prostředí jsou mnohem závažnější, než u nadzemního
vedení. Trvalý zábor ZPF a PUPFL je třeba v celé šíři koridoru kabelového vedení.
• V celé šíři koridoru podzemního vedení je během výstavby odstraněn veškerý vegetační
kryt včetně lesních porostů, ve smyslu energetického zákona nelze nadále půdu
zemědělsky obdělávat (zákaz pohybu mechanismů o celkové hmotnosti nad 6 t), při
průchodu lesem nelze v ochranném pásmu zpětně vysazovat trvalé porosty. Protože je
třeba zabránit přejezdům zemědělské a lesnické těžké mechanizace přes vedení (mimo
oblast cest, kde bude kabelové vedení ochráněno speciálním řešením uložení), bude nutné
trasu kabelového vedení v terénu viditelně označit, což bude mít vliv na charakter krajiny.
V dotčeném území bude nutné provést pozemkové úpravy (nové cesty, mostky, atd.) pro
zabezpečení dopravní obslužnosti a možnosti zemědělsky obhospodařovat pozemky
v okolí trasy.
• Významný vliv na životní prostředí bude mít i výstavba areálů kompenzačních zařízení
a kabelových komor, přístupových a obslužných komunikací, budování zpevněných
manipulačních a skladových ploch.
• Při plném zatížení kabelu se jeho jádro ohřívá na 90°C a vznikne tak ztrátové teplo
o velikosti cca 200 W na každý metr kabelové trasy. Odvedení tohoto tepla je velice obtížné,
protože současně vysušuje zeminu ve svém okolí a tím dále zvyšuje její tepelný odpor.
Současně to znamená lokální ohřev půdy v celé trase kabelového vedení a tím změnu
lokálního mikroklimatu.
• Dvojice paralelních souvislých výkopů o minimální šíři 7 m a hloubce 2 m pro jedno
kabelové vedení v celé délce kabelové trasy, vyplněných z části speciálním zásypem pro
odvod ztrátového tepla z kabelu při provozu, mohou narušit hydrogeologické poměry
v dotčeném území včetně narušení pramenů spodní vody a přirozeného vsakování vody
povrchové. Při křižování vodních toků se kabely nesmí ukládat volně ve vodě ani na dno.
Znamená to, že menší vodní toky, i s ohledem na jejich zahloubení vůči okolnímu terénu,
se musí překonávat nadzemními kabelovými mosty. Shodnými kabelovými mosty by bylo
nutné překonávat i strže a menší údolí v trase kabelového vedení, takže v případě
kabelového vedení nelze vyloučit ani vizuální vlivy na krajinu.
• V neposlední řadě dosud ne zcela dořešeným problémem kabelových vedení je působení
magnetického pole v blízkosti kabelové trasy, které v závislosti na procházejícím proudu,

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

32

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

způsobu a hloubce uložení a konfiguraci jednotlivých kabelů v trase může být větší než
v případě venkovního vedení.
To jsou jen některé nejzávažnější problémy, s nimiž by se stavba a následný provoz podzemního
kabelového vedení o napěťové úrovni 400 kV musely vyrovnávat.
Těmi dalšími jsou křížení kabelové trasy se silnicemi a železnicemi, překonávání vodních toků a
přírodních překážek aj. Je zřejmé, že řešení záměru kabelovým vedením by významně a trvale
poškodilo krajinu, a to mnohem závažnějším způsobem, než vedení nadzemní. Řešení v podobě
podzemního kabelového vedení se z výše uvedených důvodů neuvažuje.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru;
V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry
Záměr po technické a technologické stránce odpovídá normě ČSN EN 50341-1 ed.2:2013
(33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky –
Společné specifikace, ČSN EN 50341-2-19:2016 (33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím
nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku (založena na
EN 50341-1:2012) a Podniková norma energetiky PNE 33 0000-2 - Stanovení základních
charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy.
Předkládaný záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.).
Zaústění do TR Slavětice – stávající stav
Vedení V437/438
Trasa stávajícího vedení v zájmovém úseku přichází do rozvodny Slavětice z jihu. Zaústění je
provedeno do polí č. 13 a 14.
Vedení V436
Trasa stávajícího vedení v zájmovém úseku přichází do rozvodny Slavětice z jihu. Zaústění je
provedeno do pole č. 15.
Vedení V483
Stávající vedení přichází k TR Slavětice v souběhu s vedením V484. Do TR Slavětice je vedení
zaústěno z jihovýchodu do pole č. 16.
Vedení V484
Stávající vedení přichází k TR Slavětice v souběhu s vedením V483. Do TR Slavětice je vedení
zaústěno z jihovýchodu do pole č. 17.
Vedení V485
Stávající vedení přichází k TR Slavětice v souběhu s vedeními V486 a V434/435 po pravé straně
ve směru číslování stožárů. Do TR Slavětice je vedení zaústěno ze severu do pole č. 08.
Vedení V486
Stávající vedení přichází k TR Slavětice v souběhu s vedeními V434/435 po pravé straně ve směru
číslování stožárů a s vedením V485 po levé straně ve směru číslování stožárů. Do TR Slavětice je
vedení zaústěno ze severu do pole č. 07.
Vedení V434/435
Stávající vedení přichází k TR Slavětice v souběhu s vedeními V486 a V485 po levé straně ve
směru číslování stožárů. Do TR Slavětice je vedení zaústěno ze severu do polí č. 05 a 06.
Vedení V481/482
Trasa stávajícího vedení v zájmovém úseku přichází do rozvodny Slavětice ze severu. Zaústění je
provedeno do polí č. 03 a 04.
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Vedení V433
Trasa stávajícího vedení v zájmovém úseku přichází do rozvodny Slavětice ze západu. Zaústění
je provedeno do pole č. 02.
Obrázek č. 2 Zaústění do TR Slavětice – stávající stav

B.I.6.1 Stručný popis změn tras jednotlivých vedení
Vzhledem k rozšíření a rekonstrukci TR Slavětice je navrženo nové zaústění tras stávajících
dvojitých vedení s označením V437/438, V434/435 a V481/482, tras zdvojení stávajících
jednoduchých vedení s označením V433/833 a V436/834, trasy nového dvojitého vedení
s označením V439/440 a tras jednoduchých stávajících vedení s označením V483, V484, V485 a
V486 v nezbytném rozsahu tak, aby předmětná vedení zaústila do rekonstruované rozvodny
Slavětice v místech, kde budou po rekonstrukci rozvodny umístěny příslušné vstupní portály.
Předmětem řešení je pouze úsek potřebný pro úpravu zaústění vedení do rekonstruovaného a
rozšířeného areálu TR Slavětice. Navržené změny zaústění mimo vedení s označením V436/834
a V439/440 vedení mají vliv do stávajících tras vedení pouze v úseku bezprostřední blízkosti
rozvodny Slavětice, tj. do vzdálenosti cca 1,3 km od rozvodny. Celková délka úprav vedení je 19,4
km. Popis změn trasy jednotlivých vedení je uveden níže.
Vedení V437/438
Vedení od zaústění z jižní strany do nových polí rozvodny 420 kV směřuje v nové trase do
lomového bodu R2, kde se napojí na stávající trasu vedení. Od lomového bodu R3 pokračuje ve
stávající trase beze změny.
Vedení V439/440
Nové vedení V439/440 směřuje od zaústění z jižní strany do nových polí rozvodny 420 kV v nové
trase až do lomového bodu R2. Od tohoto lomového bodu bude pokračovat v trase mírně posunuté
severním směrem od stávajícího vedení s označením V436. V lomovém bodě R6 se vedení odklání
od stávající trasy s označením V436 a dále pokračuje východním směrem v nové trase do TR
Sokolnice. Od lomového bodu R7 je vedení řešeno samostatným povolovacím procesem a není
tudíž předmětem této Dokumentace.
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Vedení V436/834
Zdvojené vedení s označením 436/834 směřuje od zaústění z jižní strany do nových polí rozvodny
420 kV k novému lomovému bodu R2, kde pokračuje v nové trase v souběhu s novým vedením
s označením V439/440 až do lomového bodu R6. V lomovém bodě R6 se dvojité vedení rozdělí na
dvě jednoduchá vedení a následně dojde k přeskupení s vedením s označením V435/436. Na
stávajícím dvojitém vedení s označením V435/436 dojde v úseku mezi lomovými body R9 a R10
k nezbytným úpravám a dále bude vedení pokračovat beze změny ve své stávající trase. Zdvojené
vedení s označením V434/834 bude pokračovat mezi lomovými body R7 a R8 a dále směrem TR
Čebín. Od lomového bodu R8 bude vedení s označením V434/834 řešeno samostatným
povolovacím procesem a není tudíž předmětem této Dokumentace.
Vedení V483
Vedení od zaústění z jižní strany do nových polí rozvodny 420 kV směřuje východním směrem až
do lomového bodu R3, kde se napojí na stávající trasu vedení. Dále vedení pokračuje beze změny
ve stávající trase.
Vedení V484
Vedení od zaústění ze severní strany do nových polí rozvodny 420 kV směřuje jihovýchodním
směrem až do lomového bodu R2, kde se napojí na stávající trasu vedení. Dále vedení pokračuje
beze změny ve stávající trase.
Vedení V485
Vedení od zaústění ze severní strany do nových polí rozvodny 420 kV směřuje severovýchodním
směrem do nového lomového bodu R1, kde se napojí na stávající trasu vedení. Od lomového bodu
R2 pokračuje vedení beze změny ve stávající trase jihovýchodním směrem.
Vedení V486
Vedení od zaústění ze severní strany do nových polí rozvodny 420 kV směřuje severovýchodním
směrem do nového lomového bodu R1, kde se napojí na stávající trasu vedení. Od lomového bodu
R2 pokračuje vedení beze změny ve stávající trase jihovýchodním směrem.
Vedení V434/435
Stávající vedení směřuje od zaústění ze severní strany do nových polí rozvodny 420 kV na sever
do nového lomového bodu R1, kde se napojí na stávající trasu. Od lomového bodu R2 vedení
pokračuje dále beze změny ve stávající trase jihovýchodním směrem.
Vedení V481/482
Stávající vedení směřuje od zaústění ze severní strany do nových polí rozvodny 420 kV
severozápadním směrem do nového lomového bodu R1. Mezi lomovými body R1 a R2 se vedení
napojí na stávající trasu a od lomového bodu R2 pokračuje beze změny ve stávající trase.
Vedení V433/833
Zdvojené vedení s označením V433/833 směřuje od zaústění ze severní strany do nových polí
rozvodny 420 kV severozápadním směrem až do lomového bodu R2, v nové trase. V lomovém
bodě R2 se napojí na stávající trasu jednoduchého vedení s označením V433, ve které dále
pokračuje. Od lomového bodu R2 bude vedení s označením V433/833 řešeno samostatným
povolovacím procesem a není tudíž předmětem této Dokumentace.
Tabulka č. 4 Celková délka jednotlivých vedení
Označení vedení

Celková délka
vedení (km)

Délka vedení
v nové trase (km)

Délka vedení ve
stávající trase (km)

V483

1,00

0,70

0,30

V484

1,30

1,30

0,00

V485

0,35

0,10

0,25

Jednoduché vedení

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

35

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Označení vedení

Celková délka
vedení (km)

Délka vedení
v nové trase (km)

Délka vedení ve
stávající trase (km)

0,45

0,15

0,30

V434/435

1,35

1,20

0,15

V437/438

0,55

0,35

0,20

V481/482

0,45

0,1

0,35

V436/834

6,70

6,70

0,00

V433/833

0,45

0,45

0,00

6,80

6,80

0,00

V486
Dvojité vedení

Zdvojení jednoduchého vedení

Nové dvojité vedení
V439/440

Obrázek č. 3 Zaústění do TR Slavětice – výhledový stav

B.I.6.2 Technické řešení záměru - výstavba vedení
Základní údaje:
Dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV
Celková délka vedení:
Délka vedení ve stávající trase:
Délka vedení v nové trase:
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
Napěťová soustava:
Ochrana před úrazem el.
proudem:

cca 16,3 km
cca 0,7 km
cca 15,6 km
400 kV
2500 A
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
od zdroje
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Stožáry:

Ochrana proti korozi:
Izolace:
Vodiče:
Zemnicí lana:
Základy stožárů:
Ochranné pásmo vedení:

Šířka koridoru vedení:

ocelové, samonosné, příhradové šroubované konstrukce
tvaru Dunaj s vyložením krajních vodičů od osy 14,7 m a
se základní výškou 46 m pro nosný stožár a s vyložením
krajních vodičů 14,7 m a se základní výškou 44 m pro
kotevní stožár.
žárové zinkování, nátěr
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana ve trojsvazku
kombinovaná zemnící lana s optickými vlákny
betonové patkové
dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) bude ochranné pásmo vedení
vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách
ve vodorovné vzdálenosti 20 m od průmětu krajního
vodiče.
je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení
u vyložení nejdelší konzoly na obě strany 14,7 m v běžné
trase a zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od
krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové
hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m
v běžné trase.

Na základě dodržení platných hygienických limitů expozice neionizujícího záření, zaměření
podélného profilu terénu a v místech kontaktu vedení s prvky dopravní a technické infrastruktury
byly některé stožáry navýšeny o nezbytně nutný počet modulových dílů, tak aby byly dodrženy
platné hygienické limity. Modulové díly se přidávají do spodní části stožáru, výška modulových dílů
stožárů tvaru Dunaj činí 2 m. V trase dvojitých vedení budou použity nosné stožáry o výšce od 46
m do 51,9 m (N+0 ÷ N+6) a kotevní stožáry výšky od 44 m do 51,9 m (RV+0 ÷ RV+8).
Při změnách směrů v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují, jsou místo nosných stožárů
použity kotevní (výztužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení konzol od osy vedení než nosné
stožáry.
V trase záměru pro dvojitá vedení bude použito 55 stožárů, z toho 32 nosných a 23 kotevních
stožárů. Stožáry budou číslovány ve směru od elektrické stance Slavětice. Jiné než nosné a kotevní
typy stožárů se v trase vedení nevyskytují.
Detailní specifikace a výška stožárů v jednotlivých stožárových místech je uvedena v příloze 10.4.
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Tabulka č. 5 Celkový přehled použitých nosných stožárů tvaru Dunaj
Navýšení
stožárových
konstrukcí

N+0

N+2

N+4

N+6

Celková výška

46,0
m

48,0
m

49,9
m

51,9
m

Počet nosných
stožárů (N)

8

13

10

1

32
Celkem

Celkem

Navýšení
stožárových
konstrukcí

RV+0

RV+2

RV+4

RV+6

RV+8

Celková výška

44,0
m

46,0
m

48,0
m

49,9
m

51,9
m

Počet kotevních
stožárů (RV)

14

4

3

1

1

23

Celkový
počet
jednotlivých stožárů

14

12

16

11

2

55

25,45

21,82

29,09

20,00

3,64

100%

3,64%

100%

Procentuální
zastoupení
jednotlivých stožárů
na celkovém počtu

96,36%

Obrázek č. 4 Základní tvar stožáru tvaru Dunaj

Nosný stožár tvaru Dunaj
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Kotevní stožár tvaru Dunaj
Jednoduché vedení o napěťové hladině 400 kV
Celková délka vedení:
Délka vedení ve stávající trase:
Délka vedení v nové trase:
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
Napěťová soustava:
Ochrana před úrazem el.
proudem:
Stožáry:

Ochrana proti korozi:
Izolace:
Vodiče:
Zemnicí lana:
Základy stožárů:
Ochranné pásmo vedení:

Šířka koridoru vedení:

cca 3,1 km
cca 0,85 km
cca 2,25 km
400 kV
1200 A
třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz
ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
od zdroje
ocelové, samonosné, příhradové šroubované konstrukce
tvaru Portál s vyložením krajních vodičů od osy 12,2 m a
se základní výškou 34,5 m pro nosný stožár a s vyložením
krajních vodičů 14,0 m a se základní výškou 32,5 m pro
kotevní stožár.
žárové zinkování, nátěr
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana ve trojsvazku
kombinovaná zemnící lana s optickými vlákny
betonové patkové
dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v
energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon) bude ochranné pásmo vedení
vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách
ve vodorovné vzdálenosti 20 m od průmětu krajního
vodiče.
je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení
u vyložení nejdelší konzoly na obě strany 12,2 m v běžné
trase a zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od
krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti 20 m.
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Celková šířka koridoru pro jednoduché vedení o napěťové
hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Portál činí 64,4 m
v běžné trase.
Na základě dodržení platných hygienických limitů expozice neionizujícího záření, zaměření
podélného profilu terénu a v místech kontaktu vedení s prvky dopravní a technické infrastruktury
byly některé stožáry navýšeny o nezbytně nutný počet modulových dílů, tak aby byly dodrženy
platné hygienické limity. Modulové díly se přidávají do spodní části stožáru, výška modulových dílů
stožárů tvaru Portál činí 2 m. V trase jednoduchých vedení budou použity nosné stožáry o výšce
od 34,5 m do 39,5 m (N+0 ÷ N+5) a kotevní stožáry výšky od 22,0 m do 52,1 m (RV-2 ÷ RV20).
Při změnách směrů v trase vedení a v případech, kdy to normy vyžadují, jsou místo nosných stožárů
použity kotevní (výztužné) stožáry. Ty mají zpravidla větší vyložení konzol od osy vedení než nosné
stožáry.
V trase záměru pro jednoduchá vedení bude použito 14 stožárů, z toho 4 nosné a 10 kotevních
stožárů. Stožáry budou číslovány ve směru od elektrické stance Slavětice. V trase jednoduchých
vedení (V484, V485 a V486) se vyskytuje stožár tvaru Třídřík výšky 34,5 m a 38,4 m, který
umožňuje zaústění předmětných vedení na vstupní portál elektrické stanice. V lokalitě Prašnice je
z důvodu křížení několika vedení umístěn podchodový stožár tvaru Portál výšky 22,0 m.
Detailní specifikace a výška stožárů v jednotlivých stožárových místech je uvedena v příloze 10.4.
Tabulka č. 6 Celkový přehled použitých nosných stožárů tvaru Portál
Navýšení
stožárových
konstrukcí

N+0

N+4

N+5

Celková výška

34,5
m

38,4
m

39,5
m

Počet nosných
stožárů (N)

1

2

1

Celkem

4

Navýšení
stožárových
konstrukcí

RV-2

RV+0

RV+2

RV+4

RV+6

RV+20

Celková výška

22,0
m

32,5
m

34,5
m

36,4
m

38,4
m

52,1 m

Počet kotevních
stožárů (RV a
Třídřík)

1

1

5

1

1

1

14

Celkový počet
jednotlivých stožárů

1

1

6

3

1

1

1

14

7,14

7,14

42,86

21,43

7,14

7,14

7,14

100%

7,14%

100%

Procentuální
zastoupení
jednotlivých stožárů
na celkovém počtu

92,86%
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Obrázek č. 5 Základní tvar stožáru tvaru Portál

Nosný stožár tvaru Portál

Kotevní stožár tvaru Portál

B.I.6.3 Technologické řešení záměru - výstavba vedení
Výstavba nového vedení se řídí všemi zákony a normami platnými pro přípravu a realizaci projektů
liniových staveb s ohledem na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
Při výstavbě je postupováno v souladu se zásadami organizace výstavby (dále ZOV), projektovou
dokumentací a technologickými postupy zhotovitele.
Doba výstavby daného úseku vedení, od vyhloubení základů stožárů do rekultivace terénu
po ukončení stavby, nepřesahuje zpravidla 3 měsíce.
Stavba vedení o napěťové hladině 400 kV bude prováděna běžnými technologickými postupy
zhotovitele výstavby, které zaručují, že obytná zástavba dotčených obcí nebude ovlivňována nad
přípustnou míru hlukem a prašností. Kromě vlastní stavby stožáru nejsou k výstavbě zpravidla
zapotřebí těžké stavební stroje ani jiné mechanismy, které by vyžadovaly zřízení speciálních
technologických komunikací (přístupových silnic). Ve stavební lokalitě trasy vedení nejsou
zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu. Harmonogram výstavby je vždy plánován
tak, aby zemní práce nenarušovaly přirozený vegetační cyklus. Zhotovitel stavby bude používat
pouze dopravní a mechanizační prostředky s platnou kontrolou technického stavu vozidel a během
výstavby udržovat co nejlepší technický stav těchto prostředků, minimalizuje zbytečné přejezdy
dopravních prostředků a běh jejich motorů naprázdno. Běžná údržba, drobné opravy, doplňování
pohonných hmot a olejových a mazacích náplní bude prováděna pouze v místech vybavených
k těmto účelům, zásadně mimo obvod staveniště. Staveniště nesmí být znečištěno ropnými
produkty (úkapy či úniky pohonných hmot či mazadel), technický stav vozidel dopravy a
mechanizace bude průběžně kontrolován.
Před výstavbou vedení jsou odstraněny dřeviny rostoucí mimo les v koridoru vedení, dřeviny
bránící stavbě (v montážním a manipulačním pruhu) a spolehlivému provozu vedení 400 kV a to
pouze v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu (listopad – březen).
Výkopy základů a betonáž hotovou betonovou směsí probíhají podle projektové dokumentace a
příslušných technologických předpisů zhotovitele. Dovoz betonové směsi pomocí domíchávačů
z betonárny probíhá po určených příjezdových trasách k jednotlivým stožárovým místům.
Základový díl stožáru se vyrovná, zalije betonem. Konstrukce pokračuje buď montáží naležato,
nebo postupným montováním dalších částí za pomoci autojeřábu. Po dostavbě stožáru a zavěšení
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izolátorů přichází na řadu tažení vodičů. Po celém novém vedení se natáhnou vodiče pomocí
kladek na stožárech a zatahovacích souprav s brzdou, které vodiče z jedné strany vedení
natáhnou. Po dostavbě stožáru včetně natažení vodičů proběhnou dokončovací práce na terénních
úpravách.
Při výstavbě bude využita technologie zatahování vodičů pomocným lankem. Pomocné lanko bude
přepraveno přes exponované lokality pěší osobou, loďkou apod. Na lanko bude navázáno
pomocné konopné lano. Na konopné lano je navázáno montážní respektive zatahovací lano a
následně na něj vlastní vodiče. Zatahování lan probíhá po kotevních úsecích, před počátečním
stožárem úseku je umístěn naviják, za poslední stožár úseku jsou umístěna lana s brzdou,
na jednotlivé stožáry jsou umístěna pomocná zařízení obdoby kladky a na ně navléknuto pomocné
konopné lano. Pomocí motorového navijáku jsou lana a po něm vodiče natahovány na stožár
bez dotyku se zemí. Za použití této technologie nedochází k pojezdu těžké techniky v blízkosti
vodních toků, významných lokalit aj.
Vzhledem k tomu, že trasa vedení na několika místech přetíná vodní toky, musí se při realizaci
počítat i s přechodem vodních toků. Tyto přechody jsou obvykle velmi citlivá území, a proto dotčení
břehových porostů nebo vodního toku musí být minimalizováno. Výstavba stožárů v oblasti břehové
čáry je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů se využívá technologie tažení pomocí pomocných
lan s využitím šetrného přechodu vodního toku pomocí loďky. Použití kolové techniky je vyloučeno.
Na závěr se stožáry opatří ochranným nátěrem proti korozi za použití barev s nízkým obsahem
organických rozpouštědel, následně bude zajištěn ekologický způsob likvidace možných odpadů
při zhotovování nátěrů. Po ukončení výstavby nového vedení bude území staveniště vedení
(včetně provizorních příjezdových cest) uvedeno do původního stavu.
Z oblasti technologického řešení stavby uvádíme pouze zásadní milníky výstavby:
Demontáž stávajícího vedení
Demontáž vedení je rozdělena do fází, ve kterých budou probíhat následující činnosti:
• Demontáž stávajících vodičů – lana se krátí na cca 300 m kusy, které se nákladními
automobily odvezou ze stavby. Lana se krátí ručním pneumatickým nářadím v místě
stožárů.
•

Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů – stožár se rozdělí na transportovatelné
díly, které se nákladními automobily odvezou ze stavby.

•

Demontáž stávajících základů – betonové patky základů se vybourají mobilním
pneumatickým sekacím a bouracím zařízením na transportovatelné díly, které se naloží
na nákladní automobily a odvezou ze stavby.

Zakládání stožárových konstrukcí
Zakládání stožárových konstrukcí je rozdělena do fází, ve kterých budou probíhat následující
činnosti:
• Výkopy základů - ve fázi provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi
provozovány mechanizmy zajišťující sejmutí ornice a podorničí vrstvy a bezprostředně
navazující výkopové práce pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy.
•

Betonáž základových patek - základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí.

Stavba stožárových konstrukcí
• Montáž a stavba stožáru - probíhá za pomoci autojeřábu. Konstrukční prvky stožárů se
spojují přímo na staveništi šrouby, jen některé detaily jsou svařovány jako větší celky u
dodavatele konstrukcí. Na staveništi pak budou již postavené stožáry opatřeny nátěrem.
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B.I.6.4 Stručný popis dočasného vedení
Na základě předběžného postupu výstavby rozšíření a rekonstrukce rozvodny Slavětice bude
nutné během výstavby na potřebnou dobu vystavět provizorní stožáry za účelem dočasného
přeústění vedení V483, V484 a V437/438. Toto opatření je provedeno z důvodu zajištění podmínek
pro spolehlivé a bezpečné vyvedení výkonu z jaderné elektrárny Dukovany do přenosové soustavy,
tedy nemožnosti dlouhodobého vypnutí předmětných vedení.
Popis dočasných tras jednotlivých vedení je uveden níže.
Vedení V483
Dočasná trasa vedení směřuje od zaústění z jižní strany rozvodny 420 kV jihovýchodním a dále
východním směrem až ke stožáru č. 4, kde se vedení napojí na stávající trasu. Provizorní stožáry
č. 1 – 4 budou následně demontovány a vedení V483 bude přemístěno do konečné trasy.
Vedení V484
Dočasná trasa vedení směřuje od zaústění z jižní strany rozvodny 420 kV jihovýchodním a dále
východním směrem až ke stožáru č. 4, kde se vedení napojí na stávající trasu. Provizorní stožár č.
4 bude následně demontován. Stožáry č. 1 – 3 budou ponechány pro konečnou trasu vedení V483
a vedení V484 bude přemístěno do konečné trasy.
Vedení V437/438
Dočasná trasa vedení směřuje od zaústění z jižní strany rozvodny 420 kV jihozápadním směrem
až ke stávajícímu stožáru č. 3, kde se vedení napojí na stávající trasu. Provizorní stožár č. 2 bude
demontován. Stožár č. 1 bude ponechán a poslouží pro konečné zaústění vedení V439/440 na
nové portály rozvodny. Vedení V437/438 bude přemístěno do konečné trasy.
Obrázek č. 6 Trasy dočasných vedení

B.I.6.5 Technické řešení záměru – provizorní vedení
Celkově bude v dočasných trasách předmětných vedení použito 6 stožárů, z toho 1 nosný a 5
kotevních stožárů. Stožáry budou číslovány ve směru od elektrické stance Slavětice, viz Příloha č.
10.2.1.
V trase dvojitého vedení V437/438 bude použit jeden dočasný kotevní stožár tvaru Dunaj o výšce
44,0 m.
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V trase jednoduchého vedení V483 budou použit jeden dočasný nosný stožár o výšce od 34,5 m a
tři kotevní stožáry výšky 32,5, tvaru Portál.
V trase jednoduchého vedení V484 bude použit jeden dočasný kotevní stožár tvaru Portál o výšce
36,4 m.
Detailní specifikace a výška stožárů v jednotlivých stožárových místech je uvedena v příloze 10.4.
Tabulka č. 7 Celkový přehled použitých dočasných stožárů
Navýšení
stožárových
konstrukcí Portál

N+0

Celková výška

34,5
m

Počet nosných
stožárů (N)

1

Celkem

1

Navýšení
stožárových
konstrukcí Portál

RV+0

RV+4

Celková výška

44,0
m

48,0
m

3

1

Počet kotevních
stožárů (RV)
Navýšení
stožárových
konstrukcí Dunaj
Celková výška
Počet kotevních
stožárů (RV)

RV+0

Celkem

4

Celkem

44,0
m
1

1

B.I.6.6 Technologické řešení záměru – provizorní vedení
Výstavba dočasných stožárů bude probíhat obdobně, jak je uvedeno v kapitole B.I.6.3.
Po realizaci konečné trasy předmětných vedení zaústěné v místech, kde budou po rekonstrukci
rozvodny umístěny příslušné vstupní portály, budou dočasné stožáry vč. základů demontovány.
B.I.6.7 Stručný popis rozšíření a rekonstrukce rozvodny
Rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice, bude provedena dle schématu rozvodny se dvěma hlavními
systémy přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné.
Realizace vyžaduje posunutí východní hranice oplocení a tedy rozšíření stávajícího areálu o cca
170 m.
Rozvodna je navržena venkovní, jednořadá, s trubkovými přípojnicemi. Výška vodičů přípojnic
podepřených na podpěrách je 12 m. Fázová rozteč hlavních přípojnic je 5,5 m, pomocných přípojnic
je 4,5 m. Propojení nad přípojnicemi (přetahy) a ukotvení vývodových vodičů je ve výšce 23 m.
Fázová rozteč přístrojů je 5,5 m. Šířka pole rozvodny je 20 m. Vždy po dvou polích je vložen 5 m
široký modul umožňující rozpojování přípojnic - obdoba rozpojování přeponek u lanových přípojnic.
Vzdálenost os hlavních přípojnic je zvětšena na 23 m, aby bylo možno umístit mezi ně portál tvaru
„A“, který dělí přetah nad přípojnicemi na dvě rozpětí. Celková hloubka rozvodny je cca 150 m,
měřeno mezi osami objízdných komunikací na obou stranách rozvodny. Celková délka přetahu
přes dvojpole blokového vývodu je 102 m.
Současné ochranné pásmo stávající rozvodny je ve smyslu §98, odst. 2 stanoveno podle
původního zák. č.79/57 Sb. a vládního nařízení č.80/57 Sb., vymezeno na 30 metrů od oplocení
stanice
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B.I.6.8 Technické řešení záměru - výstavba rozvodny
Původní terén rozvodny je skloněný k jihozápadu. Stávající terén v rozvodně je v příčném směru
ve spádu a v podélném směru v rovině ve 2 výškových úrovních, východní (pravá) strana stávající
rozvodny je v ose prostřední objízdné komunikace o cca 2 m výše než západní (levá) strana.
Demolice
Pro uvolnění staveniště je třeba demolovat objekty, které stojí v místech rozšíření rozvodny, jedná
se o stávající komunikaci podél rozvodny. Dále budou demolovány objekty a konstrukce ve stávající
části rozvodny. Jsou to stávající konstrukce venkovní rozvodny, železobetonové patky HOK, POK,
průchozí a malé kabelové kanály, kabelovody, domky sekundární techniky, sklady, vnitřní
komunikace, zámkové dlažby, další skladovací betonové plochy, rampy, opěrné zdi, ploty,
venkovní osvětlení, telekomunikační věž včetně příslušenství, objekty areálu EGEM.
Sejmutí vrchní vrstvy zeminy
Před zahájením prací bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy zeminy ve stávajících polích rozvodny
a v prostoru rozšíření rozvodny. Zde se předpokládá větší tloušťka ornice, bude určeno v dalších
stupních PD dle výsledků inženýrsko geologického průzkumu.
Hrubá úprava terénu a konečná úprava terénu
Celá plocha stávající rozvodny bude výškově srovnána na úroveň o jednostranném spádu. Nová
část bude dorovnána do této úrovně. Přesné určení nivelety rozvodny je možné v dalším stupni
PD, s ohledem na pokud možno vyrovnanou bilanci zemin.
Oplocení
Venkovní oplocení bude výšky 2500 mm, bude splňovat požadavky fyzické ochrany majetku.
Provozní oplocení bude v případě potřeby rozdělovat části areálu ČEPS dle možnosti přístupu osob
s příslušnou kvalifikací a pozemky v majetku ČEPS a E-ON.
Zemní práce pro kabely a uzemnění
Stavební objekty zahrnují zemní práce pro kabely vn, nn, slaboproudá vedení a pro uzemnění.
Vlastní kabeláž a zemnící pásek je dodávkou technologie.
Dešťová kanalizace
Bude provedeno odvodnění střech nových objektů, komunikací, zpevněných ploch, šachet
kabelovodů a přepadů z čističek zaolejovaných vod. Předpokládá se napojení do stávajícího
odvodňovacího systému areálu na pozemcích ČEPS.
Splašková kanalizace
Centrální domky budou mít svedeny splaškové odpadní vody do vlastní bezodtočné jímky na
vyvážení.
Přípojka vody
Je počítáno napojení pitného vodovodu na přívodní potrubí E-ON do budovy společných provozů.
Průmyslová kanalizace
Bude sloužit k odvodu oplachových vod z jímek nového stanoviště transformátoru do havarijní
jímky ČZV. Bude provedena z litinových trub.
Čistírna zaolejovaných vod
Nová havarijní jímka bude vybudována pro zachycování srážkových oplachových vod nebo oleje
v případě havárie z betonových záchytných van stanoviště transformátoru.
Jedná se o přízemní zděný objekt se sedlovou střechou. Havarijní jímka je betonová monolitická,
stropní konstrukce prefabrikované.
Stanoviště transformátorů s vyšším napětím 400kV
Bude kompletně postaveno nové stanoviště T 403. Bude provedeno jako univerzální, se
záchytnými betonovými izolovanými vanami s obsahem na 20% oleje stroje a odtokem do havarijní
jímky.
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Součástí bude vybudování vlečky před stanovištěm T 403 v kompletní délce ke stávajícímu
stanovišti T 402.
Venkovní rozvodna 420 kV
V rámci rekonstrukce a rozšíření bude vybudována nová venkovní rozvodna s centrálním domkem
a domky sekundární techniky. Rozsah rozvodny bude celkem 26 vyzbrojených polí.
Patky hlavní ocelové konstrukce budou provedeny jako monolitické s kotvením konstrukcí do
kalichů. Patky pro pomocné ocelové konstrukce budou prefabrikované, ocelové konstrukce pro
přístroje jsou zde kotveny na chemické kotvy.
Domky sekundární techniky
Jedná se o samostatné domky, které jsou dispozičně sestaveny z předsíňky a technologické
místnosti. Pod jejich prostorem je provedena zdvojená podlaha výšky 600 mm. Konstrukční
provedení domků je zděné s prefabrikovaným stropem a sedlovou střechou, na betonové
základové desce. Vyvedení kabelů z domků bude řešeno přes kabelové šachty a kabelovody.
Kabelovody
Budou spojovat centrální domek, domky sekundární techniky, stanoviště transformátorů a objekt
E-ON. Provedeny jsou jako trubkové obetonované se spojovacími betonovými monolitickými
šachtami, v patřičných dimenzích.
Centrální domek
Budou postaveny dva centrální domky. V první části výstavby bude postaven centrální domek
v maximálním prostorovém vybavení pro konečný stav rozvodny. V dalším postupu výstavby bude
postaven domek pro levou část rozvodny. Jedná se o zděné objekty s monolitickým kabelovým
prostorem, betonovými stropy a sedlovou střechou.
Stávající centrální domek postavený v předchozí stavbě bude upraven na skladové prostory.
Vnitřní komunikace
Jsou navrženy jako živičné v potřebném rozsahu a šířkách v celém areálu rozvodny. Bude výškově
zachována niveleta komunikace před stávajícími stanovišti T 401, T 402 s vlečkou. Ta bude
prodloužena až k novému stanovišti T 403.
B.I.6.9 Technologické řešení záměru - výstavba rozvodny
Rozšíření a rekonstrukce rozvodny se řídí všemi zákony a normami platnými pro přípravu a
realizaci projektů liniových staveb s ohledem na ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.
Při výstavbě je postupováno v souladu se zásadami organizace výstavby (dále ZOV), projektovou
dokumentací a technologickými postupy zhotovitele.
Stavba bude prováděna běžnými technologickými postupy zhotovitele výstavby, které zaručují, že
obytná zástavba dotčených obcí nebude ovlivňována nad přípustnou míru hlukem a prašností.
Kromě provedení hrubých zemních prací a vlastní stavby ocelových konstrukcí nejsou k výstavbě
zpravidla zapotřebí těžké stavební stroje ani jiné mechanismy, které by vyžadovaly zřízení
speciálních technologických komunikací (přístupových silnic). Zhotovitel stavby bude používat
pouze dopravní a mechanizační prostředky s platnou kontrolou technického stavu vozidel a během
výstavby udržovat co nejlepší technický stav těchto prostředků, minimalizuje zbytečné přejezdy
dopravních prostředků a běh jejich motorů naprázdno. Běžná údržba, drobné opravy, doplňování
pohonných hmot a olejových a mazacích náplní bude prováděna pouze v místech vybavených
k těmto účelům. Staveniště nesmí být znečištěno ropnými produkty (úkapy či úniky pohonných
hmot či mazadel), technický stav vozidel dopravy a mechanizace bude průběžně kontrolován.
Před výstavbou budou odstraněny dřeviny rostoucí mimo les na rozšiřované ploše rozvodny bránící
stavbě, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu (listopad – březen).
Po sejmutí ornice bude v 1. etapě proveden násyp v nové části areálu a v dalších etapách odtěžení
terénu na ploše stávající rozvodny. Výkopek ze zářezu bude uložen na mezideponii vně areálu a
ponechán pro další využití.
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Betonáž pro patky ocelových konstrukcí, základů domků a stanoviště transformátoru bude
prováděna hotovou betonovou směsí, probíhají podle projektové dokumentace a příslušných
technologických předpisů zhotovitele. Dovoz betonové směsi bude za pomocí domíchávačů
z betonárny.
Ocelové konstrukce budou realizovány za pomoci autojeřábu.
Výstavba centrálního domku, domků ochran a čistírny zaolejovaných vod bude probíhat podle
projektové dokumentace a příslušných technologických předpisů zhotovitele. Materiál bude
dovezen z dostupných lokalit.
Vnitřní komunikace budou zhotoveny jako živičné v potřebném rozsahu a šířkách v celém areálu
rozvodny.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru se předpokládá v následujících termínech:
Zahájení výstavby

v roce 2024

Ukončení výstavby

v roce 2032

Doba odstávky bude omezena na nejnutnější míru nejen nasazením dostatečné dodavatelské
kapacity, ale i technickým řešením a přizpůsobením harmonogramu výstavby plánovaným
odstávkám.

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků
Výčet dotčených územních samosprávných celků je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 8 Výčet dotčených územních samosprávných celků pro výstavbu rozvodny 420 kV
Obec
Slavětice

ORP

Kraj

Hrotovice

Vysočina

Dukovany

Tabulka č. 9 Výčet dotčených územních samosprávných celků pro výstavbu vedení
Vedení

Obec

Obec s rozšířenou
působností

Kraj

V433/833
V481/482
V434/435
V437/438
V485
V486

Slavětice

Hrotovice

Vysočina

Hrotovice

Vysočina

Hrotovice

Vysočina

Moravský Krumlov

Jihomoravský

V483
V484

Rešice
Horní Dubňany
Slavětice
Dukovany

V436/834
V439/440

Rouchovany
Rešice
Horní Dubňany
Horní Dubňany
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet možných navazujících rozhodnutí je uveden v § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb. V tabulce
č.10 jsou uvedeny pouze ty, které mají vztah k předkládanému záměru.
Tabulka č. 10 Předpokládaná navazující rozhodnutí
Druh navazujícího řízení dle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb.

Správní orgán

Územní rozhodnutí vydá příslušný stavební
úřad podle zákona 183/2006 Sb.
Stavební povolení a kolaudační souhlas
Stavební řízení
vydává MPO ČR
Územní rozhodnutí, stavební povolení a
Společné územní a stavební řízení
kolaudační souhlas vydává MPO ČR
Silniční správní úřad (příslušný obecní úřad
rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
ORP, popř. krajský úřad)
Orgán státní správy lesů (příslušný obecní
rozhodnutí o odnětí nebo o omezení PUPFL
úřad ORP, popř. krajský úřad)
Řízení, v němž se vydává rozhodnutí
nezbytné pro uskutečnění záměru, není- souhlas k trvalému či dočasnému odnětí ze Orgán ochrany zemědělského půdního
fondu (Ministerstvo životního prostředí)
li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až ZPF
12
rozhodnutí v souladu s požadavky zákona č. Orgán ochrany přírody (příslušný obecní
114/1992 Sb., v platném znění
úřad ORP, popř. krajský úřad)
Příslušný vodoprávní úřad (příslušný obecní
souhlas vodoprávního úřadu
úřad ORP)
souhlas úřadu pro civilní letectví (dle § 89
Úřad pro civilní letectví
odst. 2 písm. e) zákona č. 49/1997 Sb.)
Územní řízení

Poznámky k novele stavebního zákona č. 183/20016 Sb., jež bude v platnosti od 1. 1. 2018.
Příslušnost MPO ČR pro vydání kolaudačního souhlasu je dán zněním § 16 odst. 2 písm. d) SZ.

B.II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
Údaje o vstupech charakterizují záměr z pohledu jeho nároků na určité složky životního prostředí
(zejména vodu a půdu), potřebu surovinových a energetických zdrojů apod. Údaje o vstupech
rovněž zahrnují nároky posuzovaného záměru na dopravní infrastrukturu, potřebu souvisejících
staveb a údaje o biologické rozmanitosti dotčeného území, které může být záměrem ovlivněno.

B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
B.II.1.1 Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu
Příprava - majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy
s vlastníky dotčených pozemků. Získání práva k cizím nemovitostem dotčených stavbou lze
Smlouvou o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, Smlouvou o smlouvě budoucí
či Vyvlastněním. Ve Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a Smlouvě o smlouvě budoucí
bude mimo jiné uvedena výše náhrady za zřízení služebnosti. Výše náhrady je obvykle stanovena
dohodou s vlastníkem pozemku případně dle platné legislativy.
Výstavba
Trvalé odnětí půdy ze ZPF
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF je nutné v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 30 m2 (§ 9, odst. 2 písm.
b). Tato plocha bude překročena u všech nosných i kotevních stožárů tvaru Dunaj a Portál
navržených v trase záměru.
Stávající stožáry vedení 400 kV si v součtu nárokují trvalý zábor ZPF o rozloze cca 0,26 ha.
Výstavbou vedení s celkovým počtem 65 ks stožárů si vyžádá zábor cca 0,7 ha. Oproti
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současnému stavu dojde tedy k navýšení trvalého záboru ZPF o cca 0,44 ha, což nepředstavuje
významný zásah do ZPF. Konečné počty a plochy stožárů budou stanoveny v dalším stupni
projektové přípravy (Dokumentace pro provádění stavby) na základě závěrů procesu EIA a
inženýrsko-geologického posouzení.
Během přípravy a realizace stavebních činností bude postupováno v souladu s platnými právními
předpisy.
Opatření k ochraně ZPF je nutno specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace. Jedná se
o minimalizaci manipulačních pásů v úsecích po spádnici s ohledem na umístění stožárových míst.
Tyto zásady včetně návrhu protierozních opatření je nutné zapracovat do ZOV stavby. V prostoru
jednotlivých stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického průzkumu a po
ukončení stavby skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav.
Třída ochrany půd
V tabulce č. 11 je uveden seznam dotčených BPEJ vč. rozdělení podle tříd ochrany. Z tabulky je
patrné, že budou zasaženy všechny druhy tříd ochrany ZPF. Třídy ochrany představují dle zákona
č. 334/1992 Sb. kritérium kvality půdy a jejich zařazení se děje na základě bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ), které jsou uvedeny ve vyhlášce MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení
tříd ochrany. BPEJ je agronomickou charakteristikou zemědělsky využívaných stanovišť podle
klimatických podmínek, půdy a konfigurace terénu. BPEJ je vyjádřena pětimístným číselným
kódem, přičemž 1. číslice znamená příslušnost ke klimatickému regionu, 2. a 3. číslice určuje
příslušnost k hlavní půdní jednotce, 4. číslice je charakteristika svažitosti pozemku a jeho expozice
ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje hloubku a skeletovitost půdního profilu.
Jednotlivé třídy ochrany definuje Metodický pokyn MŽP ze dne 1. 10. 1996 (OOLP/1067/96) tímto
způsobem:
Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a
s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním
využití pro event. výstavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s velmi
nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních,
štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy
pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou
vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního
prostředí.
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Tabulka č. 11 Seznam dotčených BPEJ
BPEJ
21000
25800, 41200,
42601, 42901
42604, 42904, 42914,
43201, 43204
43214, 43715, 43716

Třída ochrany

Počet stožárů

I.
II.
III.

12
17
10

IV.

8

V.

18

Z důvodu dočasného přeústění vedení V483, V484 a V437/438 je uvažováno s výstavbou
provizorní stožárů. Výstavbou vedení s celkovým počtem 6 ks stožárů si vyžádá zábor cca 0,04
ha, což nepředstavuje významný zásah do ZPF. Předmětnými stožáry budou dotčeny následující
BPEJ vč. tříd ochrany:
41000 třída ochrany I. pro 1 ks stožáru
41200 třída ochrany II. pro 3 ks stožáru
42604 třída ochrany IV. pro 2 ks stožáru
Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb. v platném
znění je nutné v případě, že plocha u stanic nadzemního vedení přesáhne 55 m2. U tohoto záměru
bude tato hodnota překročena.
Plocha celkového trvalého odnětí půdy ze ZPF pro rozšíření stávajícího areálu TR Slavětice se
předpokládá v rozsahu cca 6,6 ha. Tyto hodnoty budou zpřesněny v dalším stupni projektové
dokumentace. Rozšířením stávajícího areálu budou dotčeny následující BPEJ vč. tříd ochrany:
41200 třída ochrany II., a 43204 třída ochrany IV.
Výstavba elektrické stanice se bude realizovat na pozemcích, které musí být vykoupeny a
v současné době využívané z větší části jako orná půda. Je tedy pro potřeby záměru předpokládán
zábor ZPF.
Žádost o souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 výše uvedeného
zákona se všemi náležitostmi bude podána u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, což je obecní úřad obce s rozšířenou působností, má-li být dotčena zemědělská půda o
výměře menší nebo rovné 1 ha, krajský úřad, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře větší
než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha, případně Ministerstvo životního prostředí, má-li být dotčena
zemědělská půda o výměře nad 10 ha.
Co se týká druhů půd, které budou záměrem dotčeny, tak jejich charakteristika bude provedena až
na základě IG průzkumu, který bude proveden v dalších fázích projektové dokumentace.
Dočasné odnětí půdy ze ZPF
Dočasně lze půdu odejmout jen v případě, že po ukončení účelu jejího odnětí bude dotčená plocha
rekultivována podle schváleného plánu rekultivace tak, aby mohla být vrácena do zemědělského
půdního fondu.
Dočasný zábor půdy zemědělského půdního fondu bude nutný jednak pro provoz dopravní techniky
a stavebních mechanizmů při provádění základů a odvozu vytěženého materiálu, následně pak při
betonování základů a montážních činnostech v období výstavby. Pro dopravu, manipulaci
a montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění montážních
ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném koridoru vedení. Tím bude zajištěno, že při
realizaci předmětného záměru nevzniknou další požadavky na odnětí z důvodu stavebních a
montážních činností.
Výstavba vedení
Dočasný zábor ZPF pro výstavbu vedení se předpokládá v rozsahu cca 24,0 ha. Přesné dočasné
zábory budou blíže specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace.
Pro tento dočasný zábor nebude třeba souhlas k vynětí půdy ze ZPF, neboť doba výstavby
jednotlivě budovaných úseků nového vedení (od vyhloubení základů stožárů do uvedení
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zemědělské půdy do původního stavu po ukončení stavby) nepřesáhne 1 rok (dle § 9 odst. 2, písm.
d) zákona č. 334/1992 Sb.).
V rámci výstavby vedení dojde ke skrývce ornice na ploše dotčené stožárovými místy o celkovém
objemu cca 650,0 m3. V maximální možné míře bude zemina využita při konečných terénních
úpravách staveniště. S vytěženou zeminou se bude nakládat v souladu se zákonem č. 334/1992
Sb.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho koridoru mohou být i nadále
využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém koridoru
vedení musí být v souladu s energetickým zákonem v platném znění z provozních
a bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m. Vlastní provoz
vedení nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi půdy a v průběhu realizace lze těmto
negativním vlivům zamezit vhodnými opatřeními.
Po dokončení prací v úseku se staveniště uvede do původního stavu. Příjezdové cesty
po zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují dle
podmínek uvedených v souhlasu s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Při zpracování dokumentace pro územní řízení v ZOV, který musí obsahovat jednoznačně určení
přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí
specifikovat lokality s nařízeným omezením pohybu těžké kolové techniky, případně s úplným
zákazem vjezdu této techniky, je nutno formulovat již zásadní opatření realizace stavby. Dodavatel
stavby je povinen tento plán projednat s dotčenými obcemi a příslušnými orgány státní správy.
Výstavba rozvodny
Dočasný zábor a souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k dočasnému odnětí bude
potřebný pro zřízení deponií zeminy při výstavbě rozvodny, který činí cca 4,0 ha.
Dočasné vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, které bude potřeba pro realizaci
rekonstrukce a rozšíření rozvodny, upřesní další stupeň projektové dokumentace.
V rámci výstavby dojde ke skrývce ornice na rozšířené ploše elektrické stanice o předpokládaném
celkovém objemu cca 1950,0 m3. V maximální možné míře bude zemina využita při konečných
terénních úpravách staveniště. S vytěženou zeminou se bude nakládat v souladu se zákonem č.
334/1992 Sb.
Po dokončení prací se uvede staveniště do původního stavu. Příjezdové cesty po zemědělských
pozemcích a plocha deponie se rekultivují dle podmínek uvedených v souhlasu s odnětím podle
zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
Provoz
Vlastní provoz elektrické stanice a vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další nároky na
zábor ZPF oproti záboru vzniklému v rámci výstavby záměru.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho koridoru mohou být i nadále
využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením. Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém koridoru
vedení musí být v souladu s energetickým zákonem (458/2000 Sb.,) z provozních a bezpečnostních
důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m.
B.II.1.2 Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
Příprava - majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků
Po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí budou vypořádány majetkoprávní vztahy
s vlastníky dotčených pozemků. V případě pozemků určených k plnění funkcí lesa po vydání
územního rozhodnutí zajistí provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s. vydání příslušných
rozhodnutí o odnětí nebo omezení PUPFL dle platné legislativy vč. zpracování znaleckého posudku
podle vyhlášky č. 55/1999 Sb. v platném znění.
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Výstavba
Dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb. se lesy člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na
lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Záměrem budou dotčeny lesy spadající
do kategorie hospodářské.
Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Trvalé odnětí pozemků určených pro funkci lesa (definice PUPFL viz § 3 lesního zákona č.
289/1995 Sb.) není třeba při stavbě stožárů nadzemních vedení, pokud v jednotlivých případech
nejde o plochu větší než 30 m2 (dle § 15 odst. 3).
Dle § 15 odst. 3 citovaného zákona lze bez odnětí na PUPFL umístit mimo jiné stanice nadzemního
vedení, pokud zastavěná plocha nepřesáhne 55 m2.
Záměrem nedochází k trvalému odnětí PUPFL.
Omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Dotčené lesní pozemky (PUPFL) v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení se
nevyjímají z lesního půdního fondu, ale jsou trvale omezeny (resp. po dobu životnosti stavby) ve
svém využívání (§ 15, odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).
Šířka koridoru vedení je dána průmětem krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě strany u
stožáru tvaru Dunaj 14,7 m a stožáru tvaru Portál 12,2 m v běžné trase a zákonem (§ 46 zákona
č. 458/2000 Sb.) stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové
hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase. Celková šířka koridoru
pro jednoduché vedení o napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Portál činí 64,4 m v
běžné trase.
Stávající trasy vedení 400 kV si v součtu nárokují omezení PUPFL o rozloze cca 0,03 ha. V
důsledku výstavby vedení v nové trase dojde k novému omezení PUPFL ve využívání a plnění
funkcí lesa v předpokládaném rozsahu cca 0,01 ha. Celkové omezení lesních pozemků ve
využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru vedení v rozsahu cca 0,04 ha.
Pro rozšíření a rekonstrukci elektrické stanice nedochází k žádnému omezení lesních pozemků.
Výše uvažovaný rozsah záboru PUPFL je pouze odborným odhadem. Přesný rozsah bude
stanoven až v dalším stupni projektové dokumentace na základě závěrů procesu EIA a inženýrskogeologického posouzení.
Provoz
Vlastní provoz nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá další zábor
PUPFL. Během provozu vedení bude probíhat v souladu s platnou legislativou (energetický zákon
č. 458/2000 Sb.) běžná údržba vedení správcem vedení, která bude spočívat v průběžné kontrole
a odstraňování náletových a jiných dřevin o výšce přesahující 3 m v prostoru ochranného pásma
vedení. Dle § 46 energetického zákona může v lesních průsecích provozovatel přenosové
soustavy udržovat na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemního vedení.

B.II.2. Voda (například zdroj vody, spotřeba)
Záměr výstavby nového vedení a elektrické stanice nemá zvláštní požadavky na odběr užitkové
ani pitné vody. Přesnější specifikace spotřeby užitkové a pitné vody včetně vodních zdrojů bude
vycházet až z další fáze projektové přípravy záměru (dokumentace pro provádění stavby).
Výstavba
Při realizaci vedení bude potřeba užitková voda k úpravě dovezených betonových směsí
a k technologickému ošetřování betonových patek při tuhnutí a ke zkrápění příjezdových cest
za suchých období ke snížení prašnosti. Betonová směs bude na staveniště dovážena mobilními
domíchávači v hotovém stavu z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele. Vlastní
stavba bude realizována prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichž délka pobytu u
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jednotlivých stožárů se bude pohybovat v řádu několika dnů. Z tohoto důvodu se nepočítá
s výstavbou zařízení staveniště.
Veškerá potřebná užitková voda bude zajištěna mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek
na zřizování nových zdrojů vody.
Při realizaci elektrické stanice bude použita užitková voda při přípravě betonových směsí a
technologickém ošetřování betonových konstrukcí při tuhnutí. Její množství a hlavně zdroje
vyplynou až z realizační dokumentace díla, lze však s určitostí předpokládat, že potřeba vody bude
pokryta ze stávajících zdrojů.
Výstavba elektrické stanice bude realizována prostřednictvím pracovních čet, jejichž doba pobytu
na staveništi se bude pohybovat ve stanovené délce pracovní doby, uvedené v ZOV. Z důvodu
velikosti stavby a její délky trvání se počítá s výstavbou zařízení staveniště. Zařízení staveniště
bude napojeno na rozvod pitné vody z vodovodního řadu společnosti E-ON, a.s.
Provoz
Vlastní provoz ani údržba vedení o napěťové hladině 400 kV neuplatňují žádné nároky na odběr
pitné nebo užitkové vody.
Nově budovaný centrální domek ČEPS, a.s. bude na vodovod napojen z přívodního potrubí
společnosti E – ON, a.s., vedoucí do budovy společných provozů. Vzhledem k tomu, že daný
komplex má nevýrobní charakter, pobyt pracovníků ve stanici se neuvažuje a bude provozován
v režimu dálkového řízení a ovládání, předpokládá se výskyt dvou pracovníků v denní směně jeden
den v týdnu, je odběr pitné vody minimalizován.
Uvažuje se spotřeba vody cca 80 l os/směna (sprchování v čistém provoze, splachování WC, pitný
režim atd.). Průměrná denní spotřeba vody na zaměstnance činí Qd1 = 0,08 m3/den.
Maximální průtok vody v potrubí byl stanoven v souladu s ČSN a činí 0,45 l/s.
Pro stanovení množství vody se vychází z údajů provozovatele, že bude uskutečněno průměrně
208 až 220 pracovních dnů za rok.
Pro provoz v centrálním domku včetně přípravy teplé vody se odborným odhadem stanovuje
předpoklad potřeby vody cca 2 x 17,6 m3/rok, tj. 35,2 m3/rok.

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Surovinové zdroje můžeme rozdělit na:
− energetické nerostné suroviny (uhlí, ropa, uran, zemní plyn)
− rudní suroviny (např. železo, měď, cín, zinek apod.)
− nerudní suroviny (např. vápence a cementářské suroviny, jíly, průmyslové písky (sklářské
a slévárenské), křemenné suroviny, drahé kameny apod.)
− stavební suroviny (např. cihlářské suroviny, kamenivo, stavební kámen, štěrkopísky)
Prakticky všechny potřebné materiály pro výstavbu záměru vychází ze základních surovinových
zdrojů. Pro výrobu stožárových konstrukcí bude především potřeba železo, které se řadí mezi rudní
suroviny. Železo bylo v ČR v minulosti těžené, ale v současné době je ČR bez vlastních
ekonomicky využitelných zdrojů a zásob (dle publikace Surovinové zdroje ČR – nerostné suroviny
2016). Největším dovozcem železných rud do ČR je Ukrajina a Rusko. Dalším významným a
potřebným surovinovým zdrojem jsou cementářské suroviny pro výrobu betonu. Vápenec a
cementářské suroviny patří naopak v ČR k současně těženým zdrojům s dostatečnou zásobou.
Pro výstavbu elektrické stanice budou dále potřebné stavební suroviny především ve formě cihel
a kameniva.
Záměr si nevyžádá žádné nároky na těžbu nerostných surovin (otvírání nových ložisek, navýšení
těžby stávajících apod.). Všechny potřebné materiály pro výstavbu nadzemního vedení zvn (beton,
ocelové profily konstrukcí stožárů, lana, izolátory apod.) a výstavbu elektrické stanice (beton,
ocelové profily konstrukcí stožárů, lana, cihelné tvárnice, dřevo, střešní krytina, technologie apod.)
budou na staveniště dovezeny dodavatelským způsobem.
Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

53

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Betonové směsi pro základy stožárů budou na staveniště dováženy v hotovém stavu mobilními
domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele.
Výstavba
Pro výstavbu vedení se předpokládá spotřeba následujících surovin a materiálů:
beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství
cca 4300 m3); dle předchozích staveb obdobného charakteru cca 75 m3 na 1 stožár
ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd. - množství
tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené
území;
fázové vodiče - pro požadovanou přenosovou schopnost 2 500 A vyhovuje trojsvazek tvořený
lany 490-AL1/64-ST1A (délka ocelohliníkových lan pro navržené vedení je cca 320 km);
izolátorové závěsy;
stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.) – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná
se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
plastové výrobky – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky
ze zdrojů mimo řešené území;
ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.
Pro výstavbu elektrické stanice se předpokládá spotřeba následujících surovin:
• beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství
cca 750 m3); dle předchozích staveb obdobného charakteru cca 5 m3 na 1 patku
• ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd. - množství
tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené
území;
• cihelné tvárnice – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky
ze zdrojů mimo řešené území;
• stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.) – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná
se o obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území;
• plastové výrobky – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky
ze zdrojů mimo řešené území;
• asfaltobeton – množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o obchodní výrobky ze
zdrojů mimo řešené území;
• ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.
V dalším stupni projektové případy je nutné na provedení stavby specifikovat materiály a suroviny
s výčtem přesného množství včetně nátěrových hmot.
Provoz
Ve fázi provozu záměr nevyžaduje žádné surovinové zdroje.
V rámci údržby vedení budou zapotřebí nátěrové hmoty pro ocelové konstrukce stožárů,
předpokládá se obnova nátěrů cca po 15 letech.

B.II.4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba)
V souvislosti s předkládaným záměrem lze uvažovat o potřebě dvou energetických zdrojů:
− pohonné hmoty (benzín, nafta) – primární energetickou surovinou je ropa
− elektrická energie - bude zajištěna mobilními elektrocentrálami využívajícími naftu
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Demontáž a výstavba
Spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, stavebních strojů a
mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních zařízení lze odhadnout ve výši cca 800 tis.
l po dobu výstavby záměru.
Přívod elektrické energie pro zařízení staveniště elektrické stanice je předpokládána odbočka ze
stávajícího podzemního vedení 22 kV se samotným měřením pro jednotlivé zhotovitele stavby. Pro
realizaci elektrické stanice se předpokládá spotřeba elektrické energie do cca 60 MWh.
Potřeba elektrické energie ve fázi výstavby vedení bude na trase staveniště plně pokryta mobilními
elektrocentrálami. Ze zkušenosti z obdobných staveb lze předpokládat spotřebu elektrické energie
cca 4 MWh.
Provoz
Ve fázi provozu je záměr přenosovým zařízením pro elektrickou energie, čili předmětný záměr při
provozu spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných fyzikálními jevy a vlastní
spotřeby elektrické stanice, tudíž nevyžaduje žádné energetické zdroje.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Kapitola je zpracována i s ohledem na Metodický výklad MŽP (č.j.: MZP/2017/710/1985 z října
2017) k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb., ve znění jeho
novely č. 326/2017 Sb. v platném znění.
Biologickou rozmanitost (biodiverzitu) lze charakterizovat jako rozmanitost živých organismů,
přírodních zdrojů a ekosystémů, jejichž jsou součástí. Zahrnuje ekosystémy, druhy, geny a jejich
relativní četnost. Jedná se o rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích.
Přitom nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi
nimi. Biologická rozmanitost bývá nejčastěji dělena do těchto hierarchických kategorií: ekologická
diverzita, genetická diverzita, diverzita organismů a kulturní nebo molekulární diverzita.
Mezi hlavní příčiny určující současný stav biodiverzity patří především opět narůstající intenzifikace
zemědělské výroby a rozvoj sídelní a dopravní infrastruktury. Kvůli tomu dochází k nevratným
změnám v přírodním prostředí, tj. narušení jeho rovnováhy zejména v důsledku homogenizace a
fragmentace krajiny, kontaminace cizorodými látkami a přeměny původně přírodních ploch na
zastavěná území nebo území intenzivně zemědělsky obdělávané. Dochází tak nejen k úbytku
biodiverzity, ale také s tím přímo souvisejícímu zhoršení fungování ekosystémů a ekosystémových
služeb.
Zásadním dokumentem zabývajícím se ochranou biologické rozmanitosti na území ČR je Strategie
ochrany biologické rozmanitosti České republiky pro období 2016–2025. Tato strategie představuje
základní koncepční dokument definující priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání
biodiverzity na území ČR.
Vlivy na biologickou rozmanitost se dle novely zákona č. 100/2001 Sb. (§ 2) posuzují se
zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště. Evropsky
významné druhy a stanoviště jsou definovány v § 3 odst. 1) písm. o) a p) ZOPK. Výčet evropsky
významných druhů a stanovišť je uveden v přílohách směrnice Rady 92/43/EHS (směrnice „o
stanovištích“), přičemž tyto přílohy byly transponovány do české legislativy v podobě příloh (I a II)
vyhlášky č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. v
souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000. Zvláštní kategorií jsou tzv. prioritní evropsky
významné druhy a prioritní evropská stanoviště. Jako prioritní se označují evropsky významné
druhy, vyžadující zvláštní územní ochranu, za jejichž zachování mají Evropská společenství (ES)
zvláštní odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy ES (Příloha II směrnice Rady
92/43/EHS). Jako prioritní se označují ty typy evropských stanovišť, které jsou na evropském území
členských států ES ohrožené vymizením, za jejichž zachování mají Evropská společenství zvláštní
odpovědnost, a které jsou stanovené právními předpisy ES (Příloha I směrnice Rady 92/43/EHS).
Ptáci (všechny druhy volně žijící na území členských států ES) jsou chráněny podle ustanovení §
5a ZOPK.
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V ČR se vyskytuje 60 typů přírodních stanovišť, přičemž většina z nich je závislá na aktivitách
člověka (tj. cílené péči či jinému typu využívání). Nepřírodní stanoviště (biotopy řady X) plošně
převažují (zaujímají 83 % rozlohy státu), tj. přírodní nebo přírodě blízká zabírají jen 17 % rozlohy
státu. Základním právním předpisem ochrany stanovišť je ZOPK, který zahrnuje i požadavky
směrnice „o stanovištích“ (92/43/EHS). Na rozdíl od druhů neexistuje v ČR sám o sobě seznam
zákonem zvláště chráněných stanovišť, tj. stanoviště jsou chráněna pouze jako předměty ochrany
v rámci ZCHÚ, evropsky významných lokalit (EVL) nebo omezeně v rámci ÚSES či VKP.
Pro potřeby zpracování Dokumentace EIA byl pro předkládaný záměr zpracován podrobný
biologický průzkum včetně hodnocení vlivů na faunu, flóru a ekosystémy (viz Příloha č. 7).
Průzkumem byly identifikovány všechny evropsky významné druhy a stanoviště, které se
v dotčeném území nacházejí a byly vyhodnoceny vlivy na ně. Při tomto typu záměru je vždy brán
velký zřetel na ochranu volně žijících ptáků.
V okolí záměru neleží žádné ptačí oblasti. Záměr není ve střetu s významnými tahovými koridory
mezi ptačími oblastmi. Záměr se nedotýká žádné evropsky významné lokality.
K záměru byla vydána dvě stanoviska podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Oběma krajskými úřady
(Jihomoravského kraje a kraje Vysočina) bylo shledáno, že posuzovaný záměr nemůže mít
významný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 a proto se dále vliv na předměty ochrany a
celistvost lokalit soustav Natura 2000 nevyhodnocuje.
Současný stav území je velmi ovlivněn lidskou činností. Přirozená a polopřirozená vegetace se
v posuzovaném území téměř nedochovala. Velmi okrajově do posuzovaného území zasahují
pozměněné fragmenty lesních společenstev - dubohabřin (L3.1) a teplomilných doubrav (L6.5B),
vedením však dotčené nebudou.
V dotčeném prostoru plošně převládají intenzivně obhospodařovaná pole (X2) dělená polními
cestami (X6) a liniemi mezofilních křovin (K3), sporadicky se vyskytují eutrofizované lesíky (X9B),
silniční aleje (X13) a ruderalizované porosty (X7B). Na mezích se jednotlivě vyskytují fragmenty
původní vegetace. Pod stávajícím vedením se v potočních nivách místy dochovaly údolní jasanovoolšové luhy (L2.2), ovšem velmi nízké kvality.
Tabulka č. 12 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
z hlediska biologické rozmanitosti
Charakteristika
národní park
chráněná krajinná oblast
maloplošná zvláště chráněná území
lokality Natura 2000 (evropsky významné lokality)
lokality Natura 2000 (ptačí oblasti)
územní systém ekologické stability nadregionální
územní systém ekologické stability regionální
územní systém ekologické stability lokální
migračně významné území, dálkový migrační
koridor
významný krajinný prvek registrovaný
významný krajinný prvek ze zákona
přírodní parky
památný strom
výskyt zvláště chráněných druhů rostlin
výskyt zvláště chráněných druhů živočichů

Plochy pro umístění a
výstavbu záměru

Dotčené území

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano

ne

ne

ne
ano
ne
ne
ne
ano

ne
ano
ne
ne
ne
ano

Záměr nevyvolává nároky na vstupy biologické rozmanitosti. Vlivy na biologickou rozmanitost
druhů, ekosystémů i chráněných území jsou vyhodnoceny v kapitole D.I.7.

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
souvisejících staveb)
V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu
záměru, zejména komunikační síť. Potřebné transporty budou prováděny v předem stanovených
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trasách, navazujících na stávající veřejné komunikace, s maximálním využitím vymezeného
koridoru vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v dalším stupni projektové
dokumentace.
Při realizaci záměru bude potřeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky do stávajících
stožárových míst a naopak odvoz demontovaného materiálu stávajícího vedení a přebytečné
vytěžené zeminy k dalšímu opětovnému využití, případně k odstranění. Dopravní trasy budou mít
charakter dočasného záboru v průběhu jednoho vegetačního období a po skončení výstavby
budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vráceny k původnímu užívání.
Příjezdní komunikace do areálu elektrické stanice zůstane stávající, po výstavbě bude opravena
S ohledem na charakter stavby a intenzitu stavebních i montážních činností nebude touto stavbou
nepříznivě ovlivněna současná běžná intenzita dopravy na dotčených pozemních komunikacích.
Realizace záměru si nevyžádá žádný zásah do stávající dopravní ani jiné infrastruktury v dotčené
oblasti. Běžnou stavební činností nesmí docházet ke znečišťování komunikací nákladními
automobily a mechanizačními prostředky, bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze
staveniště na určených místech, případné znečištění bude ihned odstraněno.
Demontáž a výstavba
Ve fázi výstavby záměru budou potřebné transporty materiálu a techniky prováděny po trasách
stanovených v ZOV. S ohledem na charakter záměru nebudou vznikat další nové nároky
na dopravní infrastrukturu.
Odhad pohybu mechanizmů při demontáži nadzemního vedení
•

demontáž stávajících vodičů – ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil - cca
1 den pro několik úseků mezi stožáry;

•

demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů – mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní
automobil - cca 4 hodiny pro jeden stožár;

•

demolice stávajících základů – rypadlo-nakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí
nákladní automobil - cca 3 hodiny pro jeden stožár.

Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě nadzemního vedení
•

výkopy základů – rypadlo nakladač a nákladní automobil - cca 1 den pro 1 stožár;

•

betonáž základových patek – domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil
pro dopravu betonu, dieselagregát a elektrické vibrátory - cca 3 dny po dobu 2 hodin denně
pro 1 stožár;

•

montáž a stavba stožáru – nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb
- cca 2 dny pro 1 stožár;

•

tažení vodičů – nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné zařízení,
montážní plošina, autojeřáb, traktor - kotevní pole v úseku (2 – 3 km) po dobu 3 dnů;

•

terénní úpravy – rypadlo-nakladač a nákladní automobil - cca 6 hodin na 1 stožár.

Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě elektrické stanice
•

Demolice stávající elektrické stanice - rypadlo nakladač, pásové rypadlo, autojeřáb a
nákladní automobil - cca 90 dní pro demolici elektrické stanice;

•

Hrubé zemní - práce rypadlo nakladač, buldozer, pásové rypadlo a nákladní automobil - cca
100 dní pro výstavbu elektrické stanice;

•

Výkopy základů - rypadlo nakladač, vrtná souprava, bagr a nákladní automobil - cca 90 dní
pro výstavbu elektrické stanice;

•

Betonáž základových pasů, patek, vodorovných a svislých konstrukcí - domíchávač, pumpa
na beton a elektrické vibrátory - cca 60 dní pro výstavbu elektrické stanice;
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•

Montáž a stavba elektrické stanice - nákladní automobil pro dopravu ocelových konstrukcí
a technologického zařízení, montážní plošina, autojeřáb - cca 200 dní pro výstavbu
elektrické stanice;

•

Terénní úpravy - rypadlo nakladač a nákladní automobil - cca 60 dní pro výstavbu elektrické
stanice;

•

Vnitřní komunikace - nákladní automobil, vibrační deska, asfaltový finišer, vibrační válec cca 15 dní pro výstavbu elektrické stanice.
V průběhu výstavby záměru je nutné průběžně kontrolovat dokonalý technický stav používaných
stavebních a dopravních mechanizmů a jejich vybavení prostředky pro odstranění případných
úniků pohonných hmot anebo olejů. Případnou údržbu a doplnění pohonných hmot, ekologických
maziv a olejů provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům, zásadně mimo obvod
stavenišť.
Vymezení tras určených k přepravě materiálů a komponentů, posouzení stavebního a dopravně
technického stavu silnic, příp. návrhy opatření a potřebné úpravy pro zamezení poškození silnic a
ohrožení bezpečnosti silničního provozu bude zpracováno v zásadách organizace výstavby (dále
ZOV) při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Provoz
Ve fázi provozu vedení zvn po skončení stavebních a montážních prací jsou nároky na dopravní
infrastrukturu zanedbatelné. Předpokládat lze pouze ojedinělé výjezdy lehkých automobilů do trasy
při provádění revizí, případně při odstraňování vzniklé poruchy či havárie. Přístup vozidel do trasy
vedení při těchto činnostech bude z nejbližší veřejné komunikace a s využitím práva vstupu
a vjezdu na cizí nemovitosti (podle energetického zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění).
Pro fázi provozu nevzniká žádný požadavek na změnu stávající infrastruktury.
V rozhodující fázi předmětného záměru, to je při provozu elektrické stanice, po skončení stavebních
a montážních prací, jsou nároky na dopravní infrastrukturu prakticky nulové. V rámci provozu
elektrické stanice lze z hlediska vlivů na dopravu očekávat minimální přepravní nároky
souvisejících s běžnou údržbou zařízení a dopravou stálých obslužných pracovníků.

B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavu a provoz)
Většinu výstupů lze vzhledem k charakteru záměru očekávat během demontáže a výstavby
záměru. Jedná se především o emise výfukových plynů, hlukové emise, odpady v podobě
betonových a stožárových konstrukcí apod. V období provozu bude nejvýznamnějším výstupem
vyzařování neionizujícího elektromagnetického záření, což je problematika, které je věnováno
dostatek prostoru v samostatné studii (Příloha č. 5) a kapitole D.1 této dokumentace. Za trvalý
výstup lze rovněž označit samotný vzhled stavby, který mnohdy ovlivňuje krajinný ráz území.

B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
(například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečišťujících látek,
způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
B.III.1.1 Znečištění ovzduší
Stavba a provoz vedení a elektrické stanice se řadí mezi záměry s nevýznamným vlivem na kvalitu
ovzduší. Zvýšené emise lze očekávat pouze během realizace záměru, kdy budou v důsledku
potřebných transportů, montážních a stavebních činností produkovány emise výfukových plynů
z dopravních a montážních mechanizmů.
Složení výfukových plynů je závislé na typu a seřízení motoru, přídatných zařízeních (katalyzátor)
a na použitém palivu (u stavebních mechanismů se jedná zejména o naftu). Výfukové plyny
obsahují vedle vody a CO2 (skleníkové plyny) také NOx, CO, polycyklické aromatické uhlovodíky
(PAH), aldehydy, ketony, fenoly a jiné těkavé organické látky (VOC), dále saze, dehet (uváděné
nejčastěji jako PM10 či TZL – tuhé znečišťující látky) a platinové kovy (Pt, Rh, Pd), které pocházejí
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z katalyzátorů. Význam emisí SO2 a Pb vzhledem k modernizaci vozového parku a používání
nízkosirných a bezolovnatých paliv postupně klesá. Prachové částice nejsou pouze součástí
výfukových plynů, jsou produkovány při obrušování pneumatik a brzdových destiček a
opotřebováváním dalších součástí vozidel. Nezanedbatelné množství prachových částic a na ně
vázaných škodlivin se uvolňuje při obrušování vozovky a při korozi zařízení komunikací.
Demontáž a výstavba
Podle stávající legislativy ochrany ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje
znečišťování ovzduší. Stacionární můžeme dále dělit na bodové a plošné, mobilní zdroje na liniové.
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší budou vznikat zejména při provozu stavebních mechanizmů
a stavebních strojů v prostoru prováděných činností během výstavby záměru (viz odhad použité
techniky v předešlé kapitole). Tyto zdroje lze považovat z hlediska ovlivnění kvality ovzduší za
nevýznamné.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Za plošný zdroj znečištění lze považovat vlastní prostor výstavby jednotlivých stožárů, kde
z důvodu pohybu mechanizmů, stavebních strojů a nákladních automobilů bude docházet
k sekundární prašnosti (resuspenzi částic), tj. emisím prachových částic, deponovaných na
povrchu země a znovu zvířené do ovzduší vlivem turbulentního proudění vyvolaného projíždějícím
vozidlem. Zdroje sekundární prašnosti lze velmi účinně eliminovat dodržováním technologické
kázně, především pravidelným zkrápěním potřebných ploch a důkladné očisty vozidel v místě
výjezdu ze stavby.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Za liniové zdroje znečištění lze považovat pohyb těžkých nákladních automobilů, které budou
během demontáže a výstavby vedení převážet technologii, odpady a stavební materiál. Vzhledem
k celkovému předpokládanému množství přepravovaných materiálů a časovému rozložení s
nízkou intenzitou prováděných činností v jednotlivých úsecích nebude mít tento liniový zdroj
znečištění významné dopady na kvalitu ovzduší.
Orientační výpočet množství emisí z dopravních a manipulačních prostředků vznikajících po dobu
výstavby vedení byl proveden pomocí programu MEFA 13 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2013).
Program MEFA 13 vyčísluje emise z dopravy na základě zadaných vstupních dat pro definované
úseky. Ve výpočtovém programu byly zadávány vstupní data, především zohledňující
předpokládanou dobu realizovaného díla, která emisní faktory ovlivňuje z hlediska platných
emisních předpisů a kvality distribuovaných paliv. Dále rozložení vozového parku s různými limity
emisních norem EURO a druhu používaného paliva. Celkové procentuální zastoupení a počet
jednotlivých mobilních spalovacích zdrojů, který se předpokládá ve výpočtu, vychází z odborného
odhadu. Při výpočtu emisí je také uvažován předpokládaný podélný sklon komunikace, průměrná
rychlost dopravních prostředků a plynulost dopravy.
Na základě zadaných vstupních dat byl v programu MEFA 13 proveden výpočet pro množství emisí
vznikajících při realizaci záměru. Při provedení výpočtu bylo zjištěno, že produkované emise
z osobních a lehkých nákladních vozidel představují při realizaci záměru oproti množství emisím
z těžkých nákladních vozidel zanedbatelný podíl.
Skutečná výše celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu výstavby mohou
objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat. Reálné hodnoty emisních faktorů lze
získat pouze přímým měřením emisí jednotlivých znečišťujících látek různých typů vozidel za
provozu a v reálných podmínkách (stav vozovky, technický stav vozidla, provoz na komunikaci,
meteorologické podmínky apod.).
Výstup provedených výpočtů emisí z mobilních spalovacích zdrojů z programu MEFA 13 je v
následující tabulce.
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Tabulka č. 13 Předpokládané celkové emise za období výstavby
NOx
(kg)

CO
(kg)

PM
(kg)

CH
(kg)

2687

5182

361

970

Očekávané množství emisí výfukových plynů však nebude s ohledem na liniový charakter stavby,
prostorové a časové rozvržení s nízkou intenzitou prováděných činností v jednotlivých lokalitách z
hlediska vlivů na kvalitu ovzduší významné.
Dále budou v průběhu výstavby používány barvy k provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě
stavby. V současnosti jsou již používány barvy s nízkým obsahem organických rozpouštědel a
množství takto uvolněných emisí VOC do ovzduší bude rovněž nevýznamné.
Mírně negativně může působit vliv hluku, emisí a prašnost z dopravy při provádění hrubých
terénních úprav spojených s přepravou většího objemu zeminy potřebné na dorovnání terénních
nerovností v místě rozšíření stávajícího areálu elektrické stanice a srovnání celého pozemku do
roviny. Tento provoz může být považován za mírné navýšení stávajících poměrů.
V období výstavby je nutno zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí, jako jsou
např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování sypkých
materiálů atd. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských
sídlišť. Při stavebních pracích nebude ponechán motor nákladních automobilů zbytečně v chodu,
stojí-li vozidlo v místě stavby stožáru.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního vedení není zdrojem znečištění ovzduší.
Kontrola a údržba ochranného pásma a samotného vedení si vyžádá užití dopravních a
mechanizačních prostředků emitujících do ovzduší výfukové plyny. Množství takto uvolněných
emisí bude s ohledem na prostorové a časové rozložení prováděných činností minimální.
V rámci provozu a údržby vedení budou prováděny nátěry ocelových konstrukcí s periodou obnovy
cca po 15 letech. Při aplikaci nátěrových hmot bude docházet k emisím VOC, toto množství však
bude zanedbatelné.
B.III.1.2 Znečištění vody
Výstavba
Záměr svým charakterem a způsobem provádění výstavby nemá parametry k významnějšímu
znečištění povrchových, popř. podzemních vod. Všechny stožáry a plocha elektrické stanice jsou
umístěny v dostatečné vzdálenosti od břehů vodních toků, rybníků apod. Vodní toky nebudou
během výstavby přejížděny mimo stávající mostní objekty, popř. bude přemostění u drobných toků
zbudováno provizorně. Lokální ovlivnění jakosti povrchových vod je teoreticky možné splachem
dočasně deponovaných zemin. Toto riziko hrozí pouze při umístění deponie v blízkosti
povrchových vod a v případě silných dešťů.
Je nutné zajistit, aby používané dopravní a mechanizační prostředky byly v dobrém technickém
stavu a byly dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům
či únikům ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění povrchových i podzemních vod
minimalizováno.
Provoz
Provoz vedení neovlivní kvalitu povrchových ani podzemních vod.
B.III.1.3 Znečištění půdy a půdního podloží
Demontáž a výstavba
Během demontáže a výstavby bude s půdou nakládáno v rámci skrývky orniční vrstvy a
výkopových pracích. Během těchto činností nelze zcela vyloučit možnost znečištění půdy a
půdního podloží úkapem ropných aj. látek ze stavebních mechanismů. Toto riziko lze minimalizovat
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zajištěním dobrého technického stavu používaných dopravních prostředků, dodržováním
legislativních předpisů (zejména § 8 zákona č. 334/1992 Sb.) a technologické kázně.
Provoz
Vlastní provoz záměru nebude způsobovat žádnou kontaminaci půdy, popř. půdního podloží.
V úvahu přichází opět pouze možnost úkapu ropných (aj.) látek během provozu stavebních a
dopravních mechanismů při údržbě vedení. Toto riziko lze stejně jako během výstavby
minimalizovat dodržováním technologické kázně, legislativních předpisů a dobrým technickým
stavem používaných dopravních prostředků.
Případné havárie v době výstavby a provozu spojené s úkapy látek znečišťujících půdu (např.
pohonné hmoty, maziva apod.) budou neprodleně sanovány podle zpracovaného havarijního
plánu.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění,
vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)
Demontáž a výstavba
Ve fázi výstavby nového nadzemního vedení nejsou produkovány žádné splaškové odpadní vody.
Záměsová voda se stává součástí betonů, nebo se odpaří.
Při krátkodobém a přerušovaném pobytu malých pracovních skupin v místech jednotlivých stožárů,
a dále na staveništi elektrické stanice se předpokládá využití mobilních WC buněk s chemickým
rozkladem fekálií.
Provoz
Při vlastním provozu vedení nejsou produkovány žádné technologické ani splaškové odpadní vody.
V případě dlouhodobějšího provádění údržby a odstraňování poruch na vedení je nakládání se
splaškovými vodami řešeno obdobně jako při výstavbě vedení.
Trvalý pobyt pracovníků v elektrické stanici se neuvažuje. Jedná se o provoz v režimu dálkového
řízení. V průměru se předpokládá výskyt dvou pracovníků v denní směně jeden den v týdnu.
• Odpadní splaškové vody
Z provozu elektrické stanice se odborným odhadem stanovuje předpoklad produkce splaškové
vody do cca 36 m3/rok. Centrální domky budou mít svedeny splaškové odpadní vody do vlastní
bezodtočné jímky na vyvážení s ekologickou likvidací.
• Odpadní dešťové vody
Odvod dešťových vod bude proveden ze střech nových objektů, komunikací, zpevněných ploch,
šachet kabelovodů a přepadů z čističek zaolejovaných vod. Napojení bude provedeno do
stávajícího odvodňovacího systému areálu na pozemcích ČEPS.
• Odpadní průmyslové vody
Trasa průmyslové kanalizace dimenze DN 300 propojuje jednotlivá stanoviště venkovních
transformátorů s havarijní olejovou jímkou. Tato havarijní olejová jímka je sestavena z vlastní jímky
pro zachycení zaolejovaných vod ze stanovišť transformátorů a ze dvou akumulačních jímek pro
přečištěnou vodu po první filtraci a pro vyčištěnou vodu po druhé filtraci. Na těchto uvedených
jímkách bude postaven nadzemní zděný objekt pro instalaci technologie ČZV. Čistírna
zaolejovaných vod slouží pouze pro zachycení úkapů a drobných úniků oleje z transformátorů.
V případě havárie bude celý obsah havarijní jímky odvezen k ekologické likvidaci.
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B.III.3. Odpady
(například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání
s odpady)
Před samotnou realizací záměru dojde k údržbě ochranného pásma od náletových dřevin. Takto
vzniklá dřevní hmota bude po dohodě s vlastníkem pozemku rozřezána a ponechána na místě k
využití vlastníkem.
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina přesahující průměr 10 cm bude rozřezaná a složena
po dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na místě k dalšímu využití
vlastníkem. Dřeviny nepřesahující průměr 10 cm, klest a zbytky po těžbě budou po dohodě
s vlastníkem pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu využití.
Demontáž a výstavba
Nejvíce odpadů vznikne během demontáže stávajících vedení a elektrické stanice, kdy
nejobjemnějším odpadem bude beton vybouraný z původních patek a kovový materiál ze
stožárových konstrukcí a vodičů. V průběhu realizace záměru dojde ke vzniku demoličního odpadu
z objektů, které stojí v místech rozšíření rozvodny a dále odpadů převážně ve formě zbytků zeminy,
betonu, ocelového materiálu, cihel, plastů, kabelů, obalů atd.. Žádný z těchto odpadů však nebude
z kategorie nebezpečných odpadů. Veškeré odpady budou odvezeny z místa vzniku
dodavatelským subjektem.
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich odstranění budou stanoveny
v dalších stupních projektové dokumentace. Odpady vznikající během výstavby budou
v maximální možné míře tříděny a bude preferováno jejich využití jako druhotné suroviny.
Během demontáže vedení a elektrické stanice vznikne přibližně následující množství odpadů:
• Beton (17 01 01) – předpokládaný odvoz cca 2500 m3 vybouraného betonu, starý beton lze
využít jako druhotnou surovinu ve stavebnictví;
• Železné kovy (17 04 05) a železo a ocel – předpokládaný odvoz cca 1000 t demontované
ocelové konstrukce, železný odpad lze snadno po úpravě znovuvyužít;
• Směsné kovy (17 04 07) – předpokládaný odvoz cca 210 t demontovaných vodičů, odpadní
směsné kovy lze po úpravě znovuvyužít;
• Cihly (17 01 02) - množství tohoto materiálu není přesně známo, vybouraného cihelného
materiálu lze využít jako druhotnou surovinu ve stavebnictví;
• Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (17 05 04) – v případě, je-li vytěžená
zemina nekontaminovaná a bude využita ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na
místě, na kterém byla vytěžena, nevztahuje se na ni zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona
č. 185/2001 Sb.). Záměr předpokládá maximální využití vytěžené zeminy pro konečné
terénní úpravy staveniště. Předpokládá se vytěžení cca 7650 m3 zeminy (přesná bilance
zemních prací bude známa až v navazujících stupních PD). Předpokládá se odvoz cca 3
850 m3 přebytečné podorniční zeminy. S přebytečnou zeminou bude naloženo dle
případného požadavku orgánu ochrany ZPF a dále v souladu se zákonem č. 185/2001, o
odpadech a jeho prováděcích předpisech.
Předpokládané množství uvedených odpadů bude blíže specifikováno až v dalším stupni
projektové dokumentace.
Původcem odpadů vzniklých během realizace záměru bude zhotovitel stavby, který je povinen s
odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a ostatními právními předpisy
vydanými na ochranu životního prostředí (§ 12). Povinnosti při nakládání s odpady jsou dané částí
třetí zákona o odpadech, důležitý je pak zejména § 16, který ukládá povinnosti pro jednotlivé fáze
nakládání s odpady. Za přepravu odpadů bude odpovídat dopravce.
Výkopová zemina
Při zahájení stavby bude provedena skrývka ornice na ploše výkopu u jednotlivých stožárových
míst a elektrické stanice v mocnosti orničního profilu na základě rozhodnutí příslušného orgánu
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ochrany ZPF. Odborným odhadem stanovené množství skrývané ornice činí cca 2600 m3. Tato
ornice bude přechodně deponována na vhodné části předmětných pozemků odděleně od
podorničních vrstev a v rámci konečné úpravy okolí stavby rovnoměrně rozprostřena (okolo patek
nových stožárů, na ploše elektrické stanice) v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
ZPF. Stavebník zajistí ochranu ornice před znehodnocením či zcizením. O činnostech
souvisejících s nakládáním s ornicí a výkopovou zeminou bude veden stavební deník, v němž
budou obsaženy všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení účelného využití skryté ornice.
Po ukončení výstavby záměru bude s přebytečnou výkopovou zeminou nakládáno v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění a dle případného
požadavku příslušného orgánu ochrany ZPF. Výkopový materiál nevhodný k recyklaci (zemina,
případně jíl, kamení, písek) se ukládá na skládce tuhého komunálního odpadu (TKO). Při
provádění zemních prací bude kvalita vytěžených zemin sledována a bude s nimi nakládáno dle
jejich skutečných vlastností.
Během výstavby se neočekává vznik velkého množství nebezpečných odpadů. Nebezpečným
odpadem budou zejména zbytky barev a obalů z nátěrových hmot, dále např. znečištěné tkaniny
nebo pracovní oděvy nebezpečnými látkami (např. oleji). Nebezpečný odpad může teoreticky
vzniknout kontaminací zeminy nebezpečnými látkami (ropnými látkami, oleji) při havárii dopravních
a stavebních mechanizmů, popř. při úkapu těchto látek u nedostatečně technicky způsobilých
mech. prostředků. Tyto rizika lze snadno minimalizovat dodržováním technologické kázně při
užívání stavebních strojů a mechanismů. V případě znečištění je však nutné přistoupit
k odbagrování kontaminované zeminy a dále s ní nakládat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
(např. zajistit odvoz na skládku nebezpečného odpadu).
V tabulce č. 14 je uveden přehled možných a předpokládaných druhů odpadů vzniknuvších během
demontáže a výstavbě záměru. Kategorizace je provedena podle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č.
93/2016 Sb.). Jednotlivé druhy a množství odpadů, konkrétní způsob a místo jejich opětovného
využití, případně odstranění budou stanoveny v dalším stupni projektové přípravy záměru. V rámci
výstavby záměru bude vedena průběžná evidence produkovaných odpadů s náležitostmi
uvedenými v § 21 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
Tabulka č. 14 Přehled předpokládaných druhů odpadů vzniklých během demontáže a výstavby
Katalogové
číslo odpadu
08
08 01 11
08 01 12
15
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 01

Druh odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel,
těsnících materiálů a tiskařských barev
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpe75čnými látkami
Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod
číslem 17 01 06
Dřevo
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Katalogové
číslo odpadu
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
17 08 02
17 09 04
20
20 01 01
20 03 01

Druh odpadu
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 02
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Komunální odpady (Odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové
odpady a odpady z úřadů). Včetně složek z odděleného sběru
Papír a lepenka
Směsný komunální odpad

Kategorie

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Provoz
Vlastní provoz záměru není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů. Při obnově nátěrů ocelových
konstrukcí, při odstraňování následků poruch a případných havárií na vedení či elektrické stanici,
kdy připadá v úvahu výměna vodičů, části ocelových konstrukcí nebo izolátorových závěsů, je
množství vzniklého odpadu možné odvozem lehkým dopravním prostředkem k následnému
odstranění podle současné platné legislativy v oblasti nakládání s odpady. Přehled možných
vzniklých odpadů je uveden v tabulce č. 14.
Z hlediska vlivů na životní prostředí lze problematiku odpadů ve všech fázích realizace záměru
(demontáž, výstavba, provoz a údržba) vyhodnotit jako málo významnou až nevýznamnou.
Zásadní je postupovat při nakládání s odpady podle zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a jeho
relevantních prováděcích předpisů.

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)
B.III.4.1 Hluk a vibrace
Součástí předkládané Dokumentace EIA je Hluková studie, viz Příloha č. 4. Předmětem hlukové
studie je zhodnocení vlivu stávající hlukové situace v dané lokalitě a zhodnocení vlivu
projektovaného záměru jak z hlediska provozu, tak z hlediska vlivu výstavby na hlukovou situaci v
jeho okolí. Hodnocení je provedeno ve vztahu k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, tj. k nejbližším
obytným objektům (tabulka č. 15), a to ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Tabulka č. 15 Přehled nejbližších objektů určených k bydlení v blízkosti záměru
Číslo RB

Umístění referenčního bodu

Lokalita k.ú. Dukovany, obec Dukovany
1

Chráněný venkovní prostor stavby - J fasáda objektu k bydlení č.p. 140, Dukovany, k.ú. Dukovany
(vzdálenost bodu 837 m od osy vedení a 846 m od nejbližšího stožáru daného záměru – stožár R8 na styku vedení
V434 a V834)

Lokalita k.ú. Kordula, obec Rešice (část Kordula)
2

Chráněný venkovní prostor stavby – S fasáda rodinného domu č.p. 170, Rešice - Kordula
(vzdálenost bodu 793 m od osy vedení a 794 m od nejbližšího stožáru daného záměru – stožár 15 na vedení V439/440)

Lokalita k.ú. Slavětice, obec Slavětice
3

Chráněný venkovní prostor stavby – JV fasáda rodinného domu č.p. 100, Slavětice
(vzdálenost bodu 346 m od nejbližšího měněného stožáru a nového vedení – stožár 3 na vedení V433/833, vzdálenost
365 m od hranice areálu rozvodny)
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Číslo RB
4

5

6

7

Umístění referenčního bodu
Chráněný venkovní prostor stavby – V fasáda objektu k bydlení č.p. 47, Slavětice
(vzdálenost bodu 481 m od nejbližšího měněného stožáru a nového vedení – stožár 3 na vedení V433/833, vzdálenost
279 m od hranice areálu rozvodny)
Chráněný venkovní prostor zahrady objektu k bydlení č.p. 93, Slavětice
(vzdálenost bodu 428 m od nejbližšího měněného stožáru a nového vedení – stožár 2 na vedení V437/438, vzdálenost
182 m od hranice rozvodny)
Chráněný venkovní prostor zahrady objektu k bydlení č.p. 88, Slavětice
(vzdálenost bodu 408 m od nejbližšího měněného stožáru a nového vedení – stožár 2 na vedení V437/438, vzdálenost
181 m od hranice areálu rozvodny)
Chráněný venkovní prostor stavby – V fasáda objektu k bydlení č.p. 51, Slavětice
(vzdálenost bodu 289 m od osy vedení a 297 m od nejbližšího stožáru daného záměru – stožár 2 na vedení V437/438,
vzdálenost 137 m od hranice areálu rozvodny)

Demontáž a výstavba
Z výsledků Hlukové studie zpracované společností Empla AG, spol. s r.o. lze konstatovat, že
zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a stavební stroje v době výstavby záměru. Jelikož je
trasa vedení situována v maximální možné míře v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí,
doprava a činnosti související s výstavbou vedení nebudou intenzivní (viz popis v kap. B.II.6.) a
budou časově i prostorově rozprostřeny, lze toto hlukové zatížení považovat za vliv nevýznamný.
Obdobně lze ze zmíněných důvodů považovat za nevýznamný vliv vibrací, které mohou krátkodobě
vznikat při budování základů stožárů, případně montáži stožárů.
Stanovení bezpečné vzdálenosti pro provádění stavby
Na základě dodaných vstupních podkladů (Typický harmonogram výstavby a popis činností) byl
proveden výpočet „bezpečné vzdálenosti“ pro nepřerušované práce v době stavební činnosti od 7
do 21 h. Pod pojmem „bezpečné vzdálenosti“ rozumíme takovou vzdálenost stavební činnosti od
chráněného venkovního prostoru staveb, aby byl spolehlivě splněn hygienický limit pro hluk ze
stavební činnosti LAeq,14h = 65 dB ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Modelový výpočet
„bezpečné vzdálenosti“ je proveden pro jednotlivé etapy fáze demontáže a výstavby, a je uveden
v Hlukové studii (viz Příloha č. 4). V následující tabulce jsou uvedeny vstupní hodnoty, která jsou v
dané etapě z hlediska hlukové zátěže posuzované lokality nejméně příznivá (fáze u které byla
vypočtena nejdelší „bezpečná vzdálenost“).
Na základě vhodného výběru fáze etapy výstavby resp. demontáže je modelový výpočet
reprezentativní pro nejméně příznivé hlukové zatížení posuzované lokality vyvolané hlukem ze
stavební činnosti spojené s demontáží resp. stavbou záměru.
Tabulka č. 16 Vstupní hodnoty LAeq,T zadávané do výpočtu
zdroj hluku

počet
zdrojů

výška
[m]

DEMONTÁŽ VEDENÍ - demontáž ocelových konstrukcí stožáru a odstranění základů
P1
rypadlo nakladač
1
1,5
P2
rypadlo nakladač s hydraulickým kladivem
1
1,5
P3
mobilní jeřáb
1
3,0
P4
sklápěcí nákladní automobil
1
1,5
VÝSTAVBA VEDENÍ - výkopy základů
P1
rypadlo nakladač
1
1,5
P2
nákladní automobil
1
1,5

LWA [dB]

t
[min.]

LWA,14 h [dB]

103
105
100
100

420
420
420
420

100
102
97
97

103
100

840
840

103
100

-

jednotlivé stavební mechanismy jsou umístěny do prostoru stožáru el. vedení u kterého probíhá demontáž resp. výstavba

-

v rámci posuzované lokality (dílčího území) bude stavební činnost probíhat vždy pouze u jednoho stožáru

zdroj hluku
REKONSTRUKCE A VÝSTAVBA EL. STANICE - výkopy základů
P1
rypadlo nakladač
P2
bagr
P3
vrtná souprava
P4
nákladní automobil

počet
zdrojů

výška
[m]

LWA [dB]

t
[min.]

LWA,14 h [dB]

1
1
1
1

1,5
1,5
1,5
1,5

103
105
110
100

840
840
420
840

103
105
107
100
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Hluk ze stavební činnosti v jednotlivých lokalitách
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
z demolic a z výstavby u posuzované nejbližší obytné zástavby.
Tabulka č. 17 Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – stavební práce

Číslo RB

Výška RB
nad
terénem
[m]

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, 14h [dB]
DEMONTÁŽ VEDENÍ demontáž ocelových
konstrukcí stožáru a
odstranění základů

Lokalita k.ú. Dukovany, obec Dukovany
2,0
40,0
1
5,0
40,0
Lokalita k.ú. Kordula, obec Rešice (část Kordula)
2,0
40,5
2
5,0
40,5
Lokalita k.ú. Slavětice, obec Slavětice
2,0
48,1
3
5,0
48,1
7,0
48,1
4
3,0
32,6
2,0
47,5
5
5,0
47,5
2,0
47,7
6
5,0
47,7
7
3,0
49,5

VÝSTAVBA VEDENÍ
- výkopy základů

REKONSTRUKCE A
VÝSTAVBA EL. STANICE výkopy základů

39,8
39,8

---

40,3
40,3

---

47,6
47,6
47,6
32,0
47,2
47,2
47,5
47,4
49,3

49,0
49,0
49,0
49,1
50,6
50,6
50,6
50,6
52,4

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v Hlukové studii, viz Příloha č. 4
Dle provedených výpočtů je patrné, že celkové hodnoty hluku ze stavebních prací souvisejících
s realizací projektovaného záměru nebudou překračovat ve venkovním prostoru okolních
stávajících hlukově chráněných staveb hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
ze stavební činnosti (LAeq,14h = 65,0 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení případného negativního vlivu stavebních prací
navržena pouze preventivní obecná protihluková opatření pro období výstavby uvedená v kapitole
D.IV. Snižování doby nasazení strojní mechanizace a nářadí pro splnění hygienického limitu
ve smyslu platné legislativy, dle provedených výpočtů, není nutná.
Provoz
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací, i když nadzemní vedení jsou
vystavena proudění vzduchu a mohou tudíž generovat hluk aerodynamického charakteru, jehož
intenzita není významná. Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů
korona, která vytváří také zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné, jelikož jejich
hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí (např. blízkost dopravní infrastruktury, vodotečí, vítr, déšť,
akustické projevy bouřek, atd.). Dalším možným zdrojem hluku v období provozu nadzemního
vedení zvn může být hluk způsobený při údržbě koridoru vedení (odstraňování porostů o výšce
vyšší než 3 m rostoucích v ochranném pásmu vedení).
Trvalým zdrojem hluku při provozu elektrické stanice jsou transformátory.
Stávající stav
V obci Slavětice je nejvýznamnějším zdrojem hluku stávající venkovní rozvodna včetně stávajících
vedení napojení na stávající rozvodnu. Provoz stávající rozvodny se projevuje především v noční
době, kdy tento zdroj hluku není potlačen silniční dopravou, zpěvem ptáků, apod.
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V obci Dukovany a Rešice, jsou zdroji hluku spojenými s provozem elektrického vedení pouze
nejbližší stožáry a koróny na elektrickém vedení mezi stožáry.
Výsledky akreditovaného měření stávajícího hluku v předmětných lokalitách jsou uvedeny
v Hlukové studii, viz Příloha č. 4.
Na základě provedeného měření (v obci Dukovany a v obci Kordula – Rešice) a provedeného
měření a výpočtu (v obci Slavětice) lze konstatovat, že hluk z provozu elektrického vedení v dané
lokalitě a v lokalitě Slavětice navíc z provozu elektrické rozvodny na hranici nejbližšího chráněného
venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru charakterizovaného RB 1 – 6
nepřekračuje hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů. Tzn. nepřekračuje hodnoty LAeq,8h = 50 dB v denní době a hodnoty LAeq,1h = 40 dB v noční
době v chráněném venkovním prostoru staveb.
Vzhledem k tomu, že v měřícím místě č. 7 byla naměřena tónová složka, je zde namístě použít
hygienické limity s korekcí na tónovou složku, tzn. limit LAeq,1h = 45 dB v denní době a limit LAeq,1h =
35 dB v noční době. Na základě výpočtů je patrné, že hluk z provozu stávající rozvodny včetně
navazujícího elektrického vedení v noční době v současné době překračuje tento hygienický limit.
V rámci navržené rekonstrukce rozvodny jsou navržena taková protihluková opatření, která zajistí
plnění hygienického limitu ve smyslu platné legislativy.
(Pozn.: V denní době je naměřená hodnota způsobena nejen hlukem z provozu rozvodny a
navazujícího vedení, ale i hlukem pozadí, které nebylo možné z měření hluku vyloučit. Proto je
naměřená hodnota vyšší, nicméně hluk z provozu rozvodny a navazujícího elektrického vedení
v denní době překračován není.)
Výhledový stav
Akreditované měření hluku z provozu vedení bylo provedeno u identického vedení 2x 400 kV, jaké
bude použito u záměru, a to v blízkosti rozvodny Mírovka. Hlukové parametry projektovaného
elektrického vedení 1x 400 kV byly použity z databáze společnosti Empla AG, spol. s r.o.
Akreditované měření hluku z provozu rozvodny bylo provedeno u stávající západní hranice
rozvodny Slavětice.
Celý protokol z měření provedený akreditovanou společností Empla AG, spol. s r.o. je uveden jako
samostatná příloha k Hlukové studii.
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu záměru, nově
projektovaného elektrického vedení (do modelu jsou zadávány pouze nové nebo rekonstruované
stožáry a trasy vedení) a nová plocha rekonstruované elektrické rozvodny s novým
transformátorem jsou uvedeny v Hlukové studii, viz Příloha č. 4. (Pozn.: Zde je nutné upozornit, že
v případě vypočtených hodnot v obci Slavětice se nejedná o příspěvek ke stávajícímu stavu.
Vypočtené hodnoty po provedení rekonstrukce rozvodny a provedení nového napojení a rozvodnou
síť jsou uvedeny v níže. Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v Hlukové studii, viz
Příloha č. 4.
Hluk z provozu elektrického vedení v obci Dukovany a Rešice - Kordula
Zde je zhodnocen vliv provozu projektovaného záměru včetně naměřeného hluku pozadí u nejbližší
stávající obytné zástavby, a to v bodech, kde měření hluku stávajícího stavu bylo provedeno.
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Tabulka č. 18 Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – výhled
Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB]

Číslo RB

Výška RB
nad terénem
[m]

den - LAeq,8h
Nulová
varianta
(hluk
pozadí)

noc - LAeq,1h

příspěvek
záměru

Aktivní
varianta se
záměrem

Nulová
varianta
(hluk
pozadí)

příspěvek
záměru

Aktivní
varianta se
záměrem

21,4
21,4

42,9
42,9

34,2

21,4
21,4

34,4
34,4

22,2
22,2

40,6
40,6

26,3

22,2
22,2

27,7
27,7

Lokalita k.ú. Dukovany, obec Dukovany
3,0
1
42,9
5,0
Lokalita k.ú. Kordula, obec Rešice (část Kordula)
2,0
2
40,6
5,0

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk z provozu projektovaného záměru
nevyvolá v obci Dukovany a Rešice – Kordule, tedy v obcích situovaných nejblíže novému
elektrickému vedení překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ani
při společném působení hluku s pozadím ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že nepřekročí
hodnoty LAeq,8h = 50 dB v denní době v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru a hodnoty LAeq,1h = 40 dB v noční době v chráněném venkovním prostoru
staveb.
Hluk z provozu elektrické rozvodny a navazujícího vedení obci Slavětice
V níže uvedené tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
z provozu rekonstruované rozvodny včetně nové části rozvodny a rekonstruovaného navazujícího
elektrického vedení včetně vedení stávajícího v obci Slavětice. Výpočty jsou uvedeny jednak bez
protihlukových opatření a jednak s navrženými protihlukovými opatřeními (variantně).
Tabulka č. 19 Vypočtené hodnoty LAeq,T – provoz rozvodny a navazujícího el. vedení po
rekonstrukci

Číslo RB

3
4
5
6
7

Výška RB
nad
terénem
[m]
2,0
5,0
7,0
3,0
2,0
5,0
2,0
5,0
3,0

Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB]
den - LAeq,8h / noc - LAeq,1h
bez PHO

s PHO
u transformátoru T401

s PHO
u transformátoru
T401 a T402

31,9
32,4
32,6
30,7
35,1
35,1
35,3
35,3
36,9

31,8
32,3
32,6
30,4
34,1
34,1
34,2
34,3
35,8

31,8
32,0
32,5
30,3
33,1
33,1
33,2
33,3
34,8

Tučně vyznačení hodnoty překračují stanovený hygienický limit LAeq,8h = 45 dB v denní době a hodnoty LAeq,1h = 35 dB v noční době.

Na základě provedeného výpočtu (v obci Slavětice) lze konstatovat, že hluk z provozu
rekonstruované elektrické rozvodny Slavětice včetně provedení nového napojení elektrického
vedení i el. vedení stávajícího v dané lokalitě na hranici nejbližšího chráněného venkovního
prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru charakterizovaného RB 1 – 7 při splnění
navržených protihlukových opatření v rozsahu dvou protihlukových zástěn (u transformátoru T401
a T402) nepřekročí hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že nepřekračuje
hodnoty LAeq,8h = 45 dB v denní době a hodnoty LAeq,1h = 35 dB v noční době v chráněném
venkovním prostoru staveb – pozn.: Je zde předpoklad výskytu tónové složky.
Navržená protihluková opatření pro období provozu jsou uvedená v kapitole D.IV.
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V níže uvedené tabulce je provedeno srovnání stávající a výhledové hlukové situace v obci
Slavětice. Pro noční dobu jsou porovnávány výpočty pro stávající stav a stav po provedení
rekonstrukce elektrické rozvodny včetně vedení ve variantě, která nepřekračuje hygienické limity.
Pro denní dobu je porovnáván naměřený stav navýšený pouze o vliv vlastního záměru (hluk nově
projektovaného elektrického vedení (do modelu jsou zadávány pouze nové nebo rekonstruované
stožáry a trasy vedení) a nová plocha rekonstruované elektrické rozvodny s novým
transformátorem). Zde je však nutné upozornit, že v denní době se jedná o maximální změny. Díky
navrženým opatřením na stávajících zdrojích hluku lze očekávat v denní době hodnoty stejné jako
ty stávající nebo mírně nižší.
Tabulka č. 20 Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A – srovnávací tabulka
Vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq, T [dB]
Číslo RB

Výška RB
nad terénem
[m]

Lokalita k.ú. Slavětice
2,0
3
5,0
7,0
4
3,0
2,0
5
5,0
2,0
6
5,0
7
3,0

den - LAeq,8h
Nulová
varianta
(hluk
pozadí)
44,9
45,1
44,2
43,9
46,8

příspěvek
záměru
(výpočtem)

Aktivní
varianta se
záměrem

26,4
26,4
26,0
25,8
29,3
29,3
29,5
29,5
30,3

44,9
44,9
44,9
45,1
44,3
44,3
44,0
44,0
46,8

noc - LAeq,1h
Aktivní varianta se
Nulová varianta
záměrem
(Stávající stav
(Výhled s PHO
výpočtem)
výpočtem)
32,2
32,4
32,9
30,7
34,8
34,8
34,9
35,0
36,7

31,8
32,0
32,5
30,3
33,1
33,1
33,2
33,3
34,8

Z výsledků výpočtů je patrné, že hluk z provozu posuzovaného záměru na hranici nejbližšího
chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru s rezervou nepřekročí
hygienický limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Tzn.
v RVB č. 1 a 2 nepřekročí hodnoty LAeq,8h = 50 dB v denní době v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru a hodnoty LAeq,1h = 40 dB v noční době v chráněném
venkovním prostoru staveb z provozu elektrického vedení a v RVB č. 3 – 7 hodnoty LAeq,8h = 45 dB
v denní době v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru a
hodnoty LAeq,1h = 35 dB v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb z provozu rozvodny
a elektrického vedení.
B.III.4.2 Záření
Ionizující záření
Vlastní výstavba i provoz nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV a elektrické stanice není
zdrojem ionizujícího záření.
Neionizující záření
Provoz vedení o napěťové hladině 400 kV a elektrické stanice bude zdrojem elektromagnetického
neionizujícího záření. Neionizující záření je definováno dle NV č. 291/2015 Sb. jako statická
elektrická a magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a
elektromagnetická záření z umělých zdrojů s frekvencemi od 0 Hz do 1,7·1015 Hz. Neionizující
záření je charakteristické nedostatečnou energií k vytržení elektronu z elektronového obalu atomu
nebo molekuly, záření tak nezpůsobuje vznik nabitých iontů.
Pro posouzení vlivu neionizujícího záření na zdraví je v NV č. 291/2015 Sb. zavedena veličina
modifikovaná intenzita elektrického pole Emod, která komplexně postihuje vliv elektrického i
magnetického nízkofrekvenčního pole. Nepřekročení nejvyšších přípustných hodnot modifikované
intenzity elektrického pole zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu záření, jsou
chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole
(energetického vedení).
Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

69

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Pro frekvenci 50 Hz vyplývají z nařízení vlády tyto nejvyšší přípustné hodnoty:
Tabulka č. 21 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole
Modifikovaná intenzita elektrického pole (V.m-1)
Pro zaměstnance
pro fyzické osoby v komunálním prostředí

Emod = 1
Emod = 0,2

Problematikou elektromagnetického neionizujícího záření z provozu navrženého záměru se
detailně zabývá kapitola D.I této Dokumentace, která vychází ze zpracované studie Posouzení vlivů
elektromagnetického pole 50 Hz podle nařízení vlády 291/2015 Sb. pro rozšíření a rekonstrukci
rozvodny 400 kV Slavětice zpracované společností EGU HV Laboratory, a.s. (viz Příloha č. 5.1) a
Posouzení vlivu neionizujícího záření zpracované společností ČEPS Invest, a.s. (viz Příloha č. 5.2).

B.III.5. Doplňující údaje
(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Posuzovaný záměr nepředstavuje významné zásahy do terénu. K výraznější úpravě terénu dojde
na ploše rozšířeného areálu TR Slavětice a dále v místech stožárových míst při výkopu
základových patek, popř. při zahrnutí stávajících betonových patek po demolici. Přebytečná ornice
bude v maximální možné míře rozprostřena v nejbližším okolí stožárových míst a na ploše
elektrické stanice. Předpokládá se odvoz cca 3 850 m3 přebytečné podorniční zeminy. S
přebytečnou zeminou bude naloženo dle případného požadavku orgánu ochrany ZPF a dále v
souladu se zákonem č. 185/2001, o odpadech a jeho prováděcích předpisech.
Navrhovaná nová vedení o napěťové hladině 400 kV si oproti stávajícímu stavu vyžádají montáž
vyšších stožárů (průměrně o cca 8,0 m), což se projeví větší viditelností zejména při dálkových
pohledech. I přes to však k významnému zásahu do krajinného rázu nedojde, neboť budou využity
stávající koridory vedení. Přílohou dokumentace EIA je i vyhodnocení vlivu záměru na krajinný
ráz, viz Příloha č. 9, které se touto problematikou detailně zabývá a navrhuje i případná opatření
pro snížení negativních vlivů na krajinný ráz území.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Vzhledem ke skutečnosti, že vedení budou umístěna v nové trase, lze předpokládat kácení zeleně
na nelesní půdě. Přesné počty a plochy dřevin na nelesní půdě, nutné pokácet, vyplynou z dalšího
stupně projektové dokumentace, dle odborného odhadu se bude jednat o jednotlivé dřeviny
až porosty dřevin v koridoru vedení.
Před zahájením výstavby je nutné provést vykácení stromů a náletových dřevin v prostoru
plánované výstavby rozšíření areálu elektrické stanice na ploše cca 6,6 ha.
Pro potřeby kácení mimolesních dřevin v novém koridoru vedení a na ploše rozšířeného areálu TR
Slavětice je nutné zajistit si závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin.
V případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné postupovat dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále ZOPK) v platném znění, vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů a platných metodických
instrukcí a doporučení MŽP týkajících se ochrany dřevin rostoucích mimo les vč. povolování jejich
kácení.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 ZOPK není třeba k odstraňování
dřevin v koridoru vedení provozované elektrizační soustavy.
Dle novely stavebního zákona s platností od 1. 1. 2018 je ke kácení dřevin pro účely stavebního
záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto
závazné stanovisko bude vydávat orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin.
Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku
orgánu ochrany přírody stanovena, bude vydávat stavební úřad a bude součástí výrokové části
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rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,
ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení
s posouzením vlivů na životní prostředí.
Pro potřeby kácení mimolesních dřevin v novém koridoru vedení je nutné zajistit si povolení
ke kácení dřevin o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm a zapojené
porosty dřevin o ploše nad 40 m2. Žádost o povolení ke kácení dřevin je nutné opatřit si vždy
pro všechny dřeviny, které jsou součástí VKP nebo stromořadí. Toto povolení vydávají místně
příslušné obecní úřady včetně území CHKO a jeho ochranného pásma. Na území přírodních
rezervací, přírodních památek a jejich ochranných pásmech jsou příslušným orgánem krajské
úřady.
Kácení veškerých dřevin ve významných krajinných prvcích a ve stromořadí, které se nacházejí v
koridoru vedení, musí být oznámeno orgánu ochrany přírody dle § 8 odst. 2 ZOPK. Dále je třeba
postupovat podle § 4 odst. 2 ZOPK, podle kterého je třeba opatřit si závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k „zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce“. Příslušným orgánem ochrany přírody je dle ust. § 3
ZOPK v případě VKP ze zákona je obecní úřad obce s rozšířenou působností (mimo EVL),
případně krajský úřad, správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. V případě
registrovaného VKP je to pověřený obecní úřad s rozšířenou působností (mimo EVL), případně
krajský úřad, správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP.
Kácení dřevin bude prováděno pouze v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu
(listopad – březen) a bude důsledně dbáno o ochranu okolních porostů a dřevin před poškozením
stavební činností v souladu s ČSN 83 9061: 2006. Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a
krajinu AOPK ČR, Arboristické standarty řada A, Ochrana dřevin při stavební činnosti, SPPK
A01 002:2014.
Ochranná pásma
Dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. vznikne dnem nabytí právní moci společného
povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje ochranné pásmo (OP), které má zajistit kromě
spolehlivého provozu nadzemního vedení a elektrické stanice i ochranu života, zdraví a majetku
osob. Jak již bylo popsáno v kap. B.I.6.1, celková šířka OP pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase a pro jednoduché vedení o
napěťové hladině 400 kV s nosnými stožáry tvaru Portál činí 64,4 m v běžné trase. Ochranné
pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti u
venkovních elektrických stanic 20 m vně od oplocení.
Pro ochranné pásmo nadzemního vedení a elektrické stanice vyplývají z energetického zákona
(§46) některé povinnosti, popř. zákazy. Jedná se především o tyto ustanovení:
• V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy na vlastní náklad volný pruh
pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení, pokud
je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou povinni jim tuto
činnost umožnit.
• V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto
zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k
těmto zařízením.
e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
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Při výstavbě záměru budou dotčena ochranná pásma stávající technické infrastruktury. Jedná se
především o ochranná pásma vedení elektrické energie, sdělovacího vedení (vše dle
energetického zákona), dále ochranné pásmo vodovodů a ochranné pásmo pozemních
komunikací atd. Případné střety s technickou infrastrukturou budou řešeny v dalším stupni
projektové dokumentace.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.I. Přehled nejvýznamnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Environmentální charakteristiky dotčeného území popisují údaje např. o struktuře a rázu krajiny,
její geomorfologii a hydrologii, tj. charakteristiky podmiňující zároveň i složení určujících složek
flóry a fauny v dotčené krajině. K dalším environmentálním charakteristikám patří zejména údaje o
dotčených částech území a druzích chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb. (např. významné
krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky,
lokality soustavy Natura 2000, zvláště chráněné druhy), o ložiscích nerostů, údaje o území
historického, kulturního nebo archeologického významu. Environmentální charakteristiku zájmové
oblasti popisují i údaje o tom, zda se jedná o území hustě zalidněné, je-li území zatěžováno nad
míru únosného zatížení, vyskytují-li se v dotčené oblasti staré ekologické zátěže, popř. některé
extrémní poměry, apod.
Záměr se nachází v zemědělské krajině a prochází mimo zastavěné území. Nadmořská výška
dané lokality je přibližně 400 m n. m., proto lze terén charakterizovat jako převážně mírný. Trasy
vedení jsou umístěny především na zemědělských pozemcích, lesní pozemky jsou dotčeny jen
v minimální míře.
Podrobnější přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území je
uveden v následujících podkapitolách.

C.I.1. Geomorfologická charakteristika
Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Území dotčené záměrem zahrnuje jednu geomorfologické oblast a celek a podcelek a jejich dva
okrsky jak uvádí následující tabulka (Demek Jaromír; Mackovčin Peter, 2006: Zeměpisný lexikon
ČR: Hory a nížiny. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno):
Tabulka č. 22 Geomorfologické členění území v trase záměru
Soustava

Podsoustava

Celek

Podcelek

Okrsek

Česko-moravské
soustavy

Česko-moravská
vrchovina

Jevišovská
pahorkatina

Znojemská
pahorkatina

Hrotovická pahorkatina
Tavíkovická pahorkatina

Oblast Českomoravská vrchovina
Rozsáhlá jen mírně zvlněná pahorkatina a zároveň geomorfologická oblast rozkládající se po obou
stranách zemské česko-moravské hranice a malou částí přesahující do Rakouska. Sousedí s
Jihočeskými pánvemi, Středočeskou pahorkatinou, Středočeskou tabulí, Východočeskou tabulí,
Brněnskou vrchovinou a Západními Vněkarpatskými sníženinami.
Do prostoru oblasti na území spadá podcelek Znojemská pahorkatina a jeho dva okrsky:
Hrotovická pahorkatina
Tavíkovická pahorkatina
• Hrotovická pahorkatina
Jedná se o úzký pruh pahorkatinného povrchu na rozvodí mezi zaříznutými údolími Jihlavy a
Rokytné, tvořený rulami, granulity s pruhy amfibolitů a hadců, hluboké tropické zvětraliny (zejména
hadců), ostrůvky neogenních mořských usazenin. Typická jsou plochá údolí, která se dále po toku
zahlubují. Z hlediska landuse převládají pole.
• Tavíkovická pahorkatina
Pahorkatina prořezaná zaklesnutými meandry Rokytné, složená z biotitické ortoruly migmatitické,
hadců, amfibolitů. Na hadcích jsou místy hluboké zvětraliny zejména pod pokryvem neogenních
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sedimentů. Nejvyšší bod Za jezerem má 451 m n. m. V j. části převládají pole, v s. části mozaika
polí, luk, lesíků tvořených borovými porosty s dubem, smrkem, méně smrkové monokultury, dubové
kmenoviny a pařeziny.

C.I.2. Hydrologická charakteristika
Dle vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí v platném znění, je záměr umístěn v mezinárodní
oblasti povodí Dunaje, dílčího povodí Dyje. Jednotlivá dílčí povodí jsou vymezena dílčími povodími
3. řádu, kterými je 4-16-03 Rokytná.
• Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle § 28 zákona č. 254/2001Sb., vodní zákon v platném
znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod,
vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V chráněné oblasti akumulace vod je mj. zakázáno:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků;
b) odvodňovat lesní pozemky;
c) odvodňovat zemědělské pozemky;
d) těžit rašelinu;
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí
souvislé hladiny podzemních vod.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod dle § 28a vodního zákona, jsou plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami vymezit
v Politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná
pro akumulaci povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby
a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jejich budoucí
využití pro akumulaci povrchových vod.
Posuzovaný záměr nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
• Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, slouží k ochraně vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných
pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a stanoví je
vodoprávní úřad. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma
i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze
závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma též změnit, popřípadě je zrušit.
Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Rozdělení ochranných pásem:
a) ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí
jímacího nebo odběrného zařízení;
b) ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených
vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti.
V evidenci jsou i ochranná pásma vodních zdrojů vymezená dřívější legislativou (pásma hygienické
ochrany PHO). Pokud nebylo vyhlášeno OPVZ podle citovaných nových předpisů nebo zrušeno či
změněno původní PHO, zůstává v platnosti toto PHO stanovené na základě předchozích
legislativních norem.
V evidenci jsou ochranná pásma vodních zdrojů rozlišena na:
• OPVZ I. stupně
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• OPVZ II. stupně
• PHO 2a - dřívější dělení 2. ochranného pásma
• PHO 2b - dřívější dělení 2. ochranného pásma
• nerozlišený stupeň
Přechody vodních toků a pozemků, na nichž se nacházejí vodní toky a sousedních k nim dotčených
ochranným pásmem vodních zdrojů a záplavových území podléhá vodoprávnímu souhlasu dle §
17 zákona č. 254/2001Sb. v platném znění. Žádost bude podána dle vyhlášky č.432/2001Sb v
platném znění.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních zdrojů.
• Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné lázně a
lázeňská místa prohlášená podle dříve platných právních předpisů se považují za přírodní léčivé
zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa osvědčené nebo
stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb., v platném znění – lázeňský zákon (§ 44 odst. 1).
Ochranné pásmo I. stupně se stanoví pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje.
Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě infiltračního
území zřídelní struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního území zdroje nebo jeho části.
Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu se stanoví zejména k ochraně hydraulických
poměrů zdroje. V rámci ochranného pásma II. stupně se podle stupně ochrany vymezuje dílčí
ochranné pásmo II A a II B.
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních
minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za ochranná
pásma podle zákona č. 164/2001 Sb. v platném znění, s tím, že ochranná pásma zdroje II. a III.
stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 odst. 2 (§ 44 odst. 2).
Posuzovaný záměr neprochází přes žádné přírodní léčivé zdroje či jejich ochranná pásma, ani
zdroje přírodních minerálních vod.
• Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti dle směrnice 91/676/EHS
Zranitelné oblasti jsou dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a o změně
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout;
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů
dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 235/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, v platném znění, a jsou
územně vymezeny katastrálními územími. Toto nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie (Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze
zemědělských zdrojů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003).
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení prochází zranitelnými oblastmi
v kraji Vysočina katastrálními územími Slavětice, Lipňany u Skryjí a Heřmanice u Rouchovan,
v Jihomoravském kraji prochází katastrálními územími Rešice a Horní Dubňany.
• Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou dle § 32 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod;
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l;
Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

75

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění
odpadních vod.
Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
Toto nařízení v souladu s právem Evropské unie mj. vymezuje citlivé oblasti. Podle § 15 odst. 1 se
všechny útvary povrchových vod na území České republiky vymezují jako citlivé oblasti.
Celý posuzovaný záměr se tedy nachází v citlivé oblasti.

C.I.3. Biogeografická a fytogeografická charakteristika
Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) leží území záměru v Jevišovickém
bioregionu (1.23). Osídlení bioregionu začíná v průběhu neolitu, ale západní okraj byl trvale osídlen
teprve od středověku. Odlesnění na plošinách je značné, avšak zůstaly zachovány i rozsáhlejší
lesní komplexy. Skutečná vegetace se od rekonstruovaného stavu značně odlišuje. Přirozená lesní
vegetace je poměrně dobře zachována v průlomových údolích (dubohabřiny, reliktní bory, suťové
lesy), na plošinách však spíše výjimečně, lesy jsou zde vesměs nahrazeny lignikulturami borovice
nebo smrku. Na druhotně odlesněných plochách převažují pole, místy jsou louky a lokálně i rybníky.
Jevišovický bioregion je přechodný. Teplomilná biota zde proniká údolími hluboko na západ
a v inverzích sestupují podhorské prvky až k východnímu okraji. Střídají se zde geologické
podklady, těmi nejzajímavějšími jsou ostrůvky hadců a vápenců. Na hadcích u Mohelna je
mnoho unikátních druhů. Plošiny jsou jednotvárnější a nacházejí se na nich dubohabřiny s ostrovy
acidofilních doubrav. Typická je absence bučin.
Dle fytogeografického členění ČR (Skalický, 1988) se dotčené území nachází v Českomoravském
mezofytiku, a leží ve fytogeografickém okresu 68 – Moravské podhůří Vysočiny .
Potenciálně, dle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, Moravec 1997), se
v dotčeném území vyskytovaly černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum).
Podle rekonstrukční mapy přirozené vegetace (Mikyška et al. 1972) pokrývaly území záměru dubohabrové háje (Carpinion betuli) se skupinami acidofilních doubrav (Quercion robori-petraeae).

C.I.4. Charakteristika z hlediska zájmů horního zákona č. 44/1988 Sb.
C.I.4.1 Oblasti surovinových zdrojů
V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon) v platném znění může vydat příslušný orgán rozhodnutí o umístění staveb a zařízení
v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, jen na základě závazného
stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským
úřadem, který navrhne podmínky pro umístění popřípadě pro provedení stavby nebo zařízení.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného území ložisek surovinových zdrojů. Rozšířeným
areálem TR Slavětice vč. přeústěných vedení nebudou dotčena žádná důlní díla.
Jako nejbližší posuzovanému záměru lze uvést plošná ložiska nebilancovaná plocha DukovanyLipňany u Skryjí ID 5203300 ve vzdálenosti cca 270 m od osy vedení V435/436 v úseku mezi
lomovými body R2 – R3.
C.I.4.2 Geologicky významné lokality
Posuzovaný záměr neprochází žádnou geologicky významnou lokalitou.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení se nedotýká oblastí
surovinových zdrojů či jiných přírodních bohatství.
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C.I.5. Charakteristika z hlediska zájmů zákona č. 114/1992 Sb.
C.I.5.1 Zvláště chráněná území
•

Velkoplošná zvláště chráněná území

Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení nezasahuje do žádného
velkoplošného zvláště chráněného území.
Nejblíže posuzovanému záměru se nachází Národní park Podyjí ve vzdálenosti cca 25 000 m
od osy vedení V439/440.
• Maloplošná zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného maloplošného zvláště chráněného území.
Nejblíže posuzovanému záměru se nachází přírodní rezervace U Jezera ve vzdálenosti cca 1 700
m od osy vedení V484 a přírodní rezervace Dukovanský mlýn ve vzdálenosti cca 2 150 m od osy
vedení V434.
C.I.5.2 Lokality soustavy Natura 2000
Součástí zpracované Dokumentace bylo proveden Naturový screening (viz Příloha č. 8).
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější
právní předpisy EU na ochranu přírody:
• směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků (nahrazuje směrnici Rady
79/409/EHS);
• směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin.
Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších
přírodních stanovišť na území Evropské unie. Záměrem NATURA 2000 je ochrana biologické
rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií. Cílem této
soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na
určitou oblast.
Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit.
Tabulka č. 23 Přehled lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru
Název

Předměty ochrany

EVL CZ0614134 Údolí
Jihlavy

3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion

Vzdálenost od
záměru
1000 m

6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích
(Festuco-Brometalia)
6240 Subpanonské stepní trávníky
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91I0 Eurosibiřské stepní doubravy
1078 přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)
EVL CZ0622226

2093 koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

850 m

Velký kopec
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Název

Předměty ochrany

EVL CZ0623819

1124 hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

Řeka Rokytná

1032 velevrub tupý (Unio crassus)

Vzdálenost od
záměru
3150 m

Obrázek č. 7 Lokality Natura 2000 v okolí záměru

V okolí záměru neleží žádné ptačí oblasti. Záměr není ve střetu s významnými tahovými koridory
mezi ptačími oblastmi. Nejblíže posuzovanému záměru se nalézá ptačí oblast Podyjí ve vzdálenosti
cca 25 km od osy vedení V439/440.
Záměr se nedotýká žádné evropsky významné lokality, nebližší evropsky významná lokalita Velký
kopec leží ve vzdálenosti 850 m od vedení V834, Údolí Jihlavy se nachází cca 1 000 m od osy
vedení V484.
K záměru byla vydána dvě stanoviska podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Oběma krajskými úřady
(Jihomoravského kraje a kraje Vysočina) bylo shledáno, že posuzovaný záměr nemůže mít
významný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 a proto se dále vliv na předměty ochrany a
celistvost lokalit soustav Natura 2000 nevyhodnocuje.
C.I.5.3 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován v § 3 odst. a) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, jako vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Ochrana ÚSES, tvořících jeho základ, je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, jeho
vytváření je veřejným zájmem, na němž se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především
o následující požadavky:
- ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb, úprava
vodních toků a nádrží, pozemkové úpravy, těžba nerostů, změny kultur pozemků);
- ochrana územní rezervy pro navrhované skladebné části;
- vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu.
Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení
na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.
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Vymezení a hodnocení ÚSES a jejich tvorba je stanovena vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb.,
v platném znění. Za jeho odbornou správnost odpovídají orgány ochrany přírody, které
spolupracují s orgány vodohospodářskými, územního plánování, ochrany zemědělského půdního
fondu a státní správy lesního hospodářství. Územní systém ekologické stability představuje
účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku, s cílem zachování
biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní, antropicky narušenou
krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz
přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro
ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. Základní jednotkou ÚSES
jsou biocentra a biokoridory. Biocentra jsou prostory umožňující existenci a nerušený vývoj
přirozených ekosystémů. Biokoridory jsou lineární úseky krajiny s vyšší ekologickou bohatostí,
které umožňují migraci organismů, spojují biocentra a vytváří územní systém ekologické stability
krajiny.
Biokoridory a biocentra se podle svého významu člení na:
− Nadregionální – rozsah a jejich význam překračuje bioregion. Reprezentativní
nadregionální biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystémů daného bioregionu a
umožňuje přežití organismů k těmto ekosystémům náležejících. Unikátní nadregionální
biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy.
− Regionální – rozsah jejich významu a stabilizující funkce či funkce migrační je místního
významu. Reprezentativní regionální biocentrum reprezentuje ekosystémy typické pro daný
typ biochory. Kontaktní regionální biocentrum umožňuje kontakt reprezentativních
ekosystémů. Unikátní biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy. Regionální
biokoridory propojují regionální biocentra a zajišťují migraci organizmů po regionálně
významných migračních trasách.
− Lokální – rozsah a význam stabilizující funkce a funkce migrační je místního významu.
Reprezentuje společenstva dané typické skupiny geobiocénů v rámci biochory.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení neprochází přes území
nadregionálního nebo regionálního prvku ÚSES.
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra (BC), biokoridory (BK) a interakční prvky (IP), rozlišuje
se lokální (L), regionální (R) a nadregionální systém ekologické stability (NR).
• Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., v platném znění (§ 1
písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb., v platném znění jako biotop nebo soubor biotopů v
krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
• Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu
č. 114/1992 Sb., v platném znění jako území, které neumožňuje rozhodující části
organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a
tím vytváří z oddělených biocenter síť.
• Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé
působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně
stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou
existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů
rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
Lokální prvky ÚSES
Základní rámec ekologické stability tvoří vyšší prvky ÚSES. Od této koncepce se vyvíjí detailní
ÚSES místní úrovně, který je podrobně upravován v rámci schvalování územních plánů
jednotlivých obcí. Lokální prvky ÚSES (biocentra a biokoridory) tvoří hustou síť v krajině. Biocentra
místního významu jsou od 1 do 3 ha. Zahrnují lesní, luční případně mokřadní biocentra. Minimální
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šířka biokoridorů je 15 – 20 m o délce max. 2 000 m a jsou vymezeny podél toků, na orné půdě
a v lesních porostech.
V trase vedení se vyskytují nižší prvky ÚSES tzv. lokální biokoridory a biocentra.
Tabulka č. 24 Přehled dotčených prvků ÚSES – lokální úroveň
Kategorie

Název prvku

Lokalizace / segment vegetačního
screeningu

Katastrální území

LBK

363.0895

Slavětice

26, 28, 30

LBK

LBK07

Rouchovany u Dukovan

50

Zjištěné prvky lokálního ÚSES vychází z ÚPD jednotlivých obcí dostupných na internetu.

Tabulka č. 25 Přehled dotčených prvků ÚSES – regionální úroveň
Kategorie
RBC

Název prvku
RBC1803 Slavětice

Lokalizace/
segment vegetačního
screeningu

Popis
-

3, 4, 5

Obrázek č. 8 Regionální a nadregionální prvky ÚSES v okolí záměru

C.I.5.4 Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a
krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) jako „ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:
VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy;
registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy,
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy
či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky.
Jako VKP je možné registrovat i jiné části krajiny.
Výčet VKP (dle § 3 zákona 114/92 Sb.) v hodnoceném koridoru:
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Tabulka č. 26 Vodní toky a údolní nivy
Lokalizace / segment
vegetačního screeningu

Hodnocení vlivu
(+/0/-)

Lipňanský potok, údolní niva

35

-1

Heřmanický potok

51

-1

Rešický potok

63

-1

Lokalizace/ segment
vegetačního screeningu

Hodnocení vlivu
(+/0/-)

35

0

Název toku a údolní nivy

Tabulka č. 27 Rybníky
Název / katastrální území
bezejmenný rybník na Lipňanském potoce

Tabulka č. 28 Lesy
Lokalizace/
segment
vegetačního
screeningu

Délka průchodu
vedení přes PUPFL
(změřeno v GIS)

Hodnocení vlivu
(+/0/-)

k.ú. Slavětice

4, 7

mimo OP

0

k.ú. Skryje nad Jihlavou

12

mimo OP

0

Název / katastrální území

k.ú. Lipňany u Skryjí

37

mimo OP

0

k.ú. Heřmanice u Rouchovan

42

mimo OP

0

k.ú. Heřmanice u Rouchovan

50

mimo OP

0

k.ú. Heřmanice u Rouchovan

60

55 m

-1

Záměr prochází přes významné krajinné prvky vyjmenované v tabulce výše, nedotýká se však
žádného registrovaného významného krajinného prvku.
V území dotčeném záměrem se nenachází žádné další VKP dle ZOPK jako jsou rybníky, jezera či
rašeliniště. V dotčeném území neleží žádné registrované významné krajinné prvky.
C.I.5.5 Přírodní parky
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení neprochází přes žádný přírodní
park.
Nejblíže posuzovanému záměru se nalézá přírodní park Rokytná ve vzdálenosti cca 1 710 m od
osy vedení V439/440 a přírodní park Střední Pojihlaví ve vzdálenosti cca 2 260 m od osy vedení
V434 a V834.
C.I.5.6 Zvláště chráněné druhy
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů jsou dané vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., která je
rozděluje do tří kategorií: druhy ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené. Základní ochranné
podmínky zvláště chráněných druhů jsou dané §§ 49 a 50 zákona č. 114/1992 Sb.
Identifikace zvláště chráněných druhů, které se vyskytují v území dotčeném záměrem, proběhla na
základě biologického průzkumu, který byl zpracován pro potřeby Dokumentace EIA (viz Příloha č.
7).
Celkem bylo identifikováno 11 druhů zvláště chráněných živočichů. Ve zkoumaném území nebyl
nalezen žádný zvláště chráněný druh cévnaté rostliny. Jejich přehledný výčet je uveden v tabulkách
č. 33 a 34 v kapitole C.II.5.1.
C.I.5.7 Památné stromy
Na území dotčené záměrem se nenachází památné stromy.
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Jako nejbližší posuzovanému záměru se vyskytuje v úseku mezi lomovými body R3 – R4 Lípa
u Lipňan, vzdálená cca 280 m od osy vedení.

C.I.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
C.I.6.1 Území historického a kulturního významu
Památkově chráněná území
Památkově chráněná území jsou dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů, rozdělena do několika kategorií podle stupně ochrany a charakteru památek
a to na památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo.
1.

Památková rezervace (PR) - může mít podobu městské, vesnické, archeologické a ostatní
památkové rezervace a představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné památkové rezervace.
2.

Památková zóna (PZ) - může mít podobu městské či vesnické památkové zóny a představuje
nižší kategorii ochrany památkově hodnotného území.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny.
3.

Památkové ochranné pásmo (OP) – může se týkat nemovité kulturní památky, národní
kulturní památky a památkově chráněného území.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného památkově chráněného území ani ochranného pásma.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení nezasahuje do žádného
památkově chráněného území dle zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Kulturní památky
Nemovité nebo movité věci prohlašuje za kulturní památky podle § 3 zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, v platném znění, Ministerstvo kultury ČR. Nejvýznamnější kulturní památky
pak vláda České republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky.
Posuzovaný záměr prochází napříč volnou krajinou. V rámci posuzovaného záměru nebudou
dotčeny žádné kulturní památky chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., a evidované
v Ústředním seznamu kulturních památek české republiky. V současné chvíli nelze vyloučit
přítomnost drobné sakrální architektur, resp. latentních archeologických nalezišť.
Nejbližší nemovitá kulturní památka v okolí záměru:
• Zámek v Dukovanech - kulturní památka (1000126529) - raně klasicistní zámek
vybudovaný v r. 1790 na základech starší barokní stavby obklopuje rozsáhlý anglický park.
Na architektonický komplex patrové zámecké budovy při vstupu navazují dvě přízemní
křídla hospodářských a správních stavení s čestným dvorem.
• Kostel sv. Václava v Dukovanech – kulturní památka (1000159774) - pozdně barokní kostel
sv. Václava s raně středověkým jádrem je hodnotným dokladem lidové sakrální stavby
typické pro venkovské prostředí Vysočiny. Podélná jednolodní stavba s pravoúhlým
kněžištěm je na západě ukončena mírně předstupující hranolovou věží.
• Kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží v Rouchovanech - kulturní památka (1000142054)
- působivý sakrální areál situovaný na SZ okraji náměstí zahrnuje architektonicky
pozoruhodnou samostatně stojící zvonici vybudovanou ve stylu románské renesance a raně
barokně upravený jednolodní gotický kostel vystavěný na pozdně románském zdivu.
• Zámek Rešice - kulturní památka (1000125177) - renesanční zámek postavený koncem 16.
století pány z Vlašimi, pravděpodobně na místě starší gotické tvrze. Zámek na půdorysu
písmene "L" tvoří dvě patrové budovy v části s arkádami, zástavbu doplňuje barokní
hospod. zázemí koníren a vozovny.
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Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Horních Dubňanech - kulturní památka (1000152609) - kostel
sv. Petra a Pavla s románským jádrem a ojediněle dochovaným románským portálem s
reliéfy, na konci 18. století s barokní přestavbou, je významnou a hodnotnou památkou
sakrálního okrsku obce.
Kostel sv. Václava v Dolních Dubňanech - kulturní památka (1000141494) - románský
jednolodní kostel sv. Václava z počátku 14. století, s mladší obnovou na počátku 19. století,
je významnou uměleckohistorickou architekturou a dominantou sakrálního okrsku obce.
Kostel sv. Prokopa v Dobřínsku - kulturní památka (1000161736) - kostel sv. Prokopa s
románským jádrem a lodí prodlouženou v průběhu 19. století je významnou
uměleckohistorickou památkou v sakrálním okrsku obce.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jamolicích - kulturní památka (1000146998) - Filiální
kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož založení je spojeno s templářským řádem, s pozdně
románským jádrem ze 13. století je hodnotným dokladem dlouholetého stavebního vývoje.
Zámek v Jamolicích – kulturní památka (1000130544) - příklad drobného šlechtického sídla
s gotickou tvrzí, upravenou později na barokní sýpku, s původem renesančním zámkem a
barokním pivovarem. K zámku přiléhá rozlehlý park s rybníčkem.
Zámek Tulešice s navazujícím komponovaným prostorem - kulturní památka (1000158596)
- monumentální barokně-klasicistní stavební soubor zámeckých reprezentativních a
provozních budov se zahradou a parkem tvoří vysoce hodnotný architektonický a uměleckohistorický památkový areál a dominantu obce.

Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení se nedotýká žádné kulturní
památky.
C.I.6.2 Území s archeologickými nálezy
Území s archeologickými nálezy (ÚAN) eviduje Státní archeologický seznam ČR (SAS), který je
spravován Národním památkovým ústavem. Metodika SAS ČR rozděluje evidované ÚAN do čtyř
kategorií:
• ÚAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů,
• ÚAN II – území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů,
ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů;
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%,
• ÚAN III - území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt
archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území
mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, a proto existuje 50 % pravděpodobnost
výskytu archeologických nálezů. Jde o veškeré ostatní území státu mimo ÚAN I, II a IV,
• ÚAN IV - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů.
Jde o veškerá vytěžená území, kde byly odtěženy vrstvy a uloženiny čtvrtohorního stáří.
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo ÚAN IV se vztahuje povinnost vyplývající
ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení se tedy nachází v území UAN
III. kategorie. Záměr neprochází přes území ÚAN I., II. ani IV. kategorie.
Nejblíže posuzovanému záměru se nalézá území s pozitivně prokázaným a s bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů (ÚAN I. kategorie, 24-33-18/2, „Mejtnice“)
ve vzdálenosti cca 190 m od osy vedení V434/435 a území s pozitivně prokázaným a s bezpečně
předpokládaným výskytem archeologických nálezů (ÚAN I. kategorie, 24-33-17/4, „Dolní trať“)
ve vzdálenosti cca 440 m od osy vedení V439/440.
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Archeologická naleziště – těsně za hranicí území se nachází kulturní památka " Zaniklá středověká
osada Mstěnice" v k. ú. Hrotovice

C.I.7. Území hustě zalidněná
Posuzovaný záměr prochází přes území kraje Vysočina a Jihomoravský kraj. Navrhovaný záměr
protíná 7 katastrálních území a 5 obcí. Trasy vedení prochází převážně volnou krajinou,
do přímého kontaktu s obytnou zástavbou se nedostává. Na základě údajů z Českého statického
úřadu bydlelo k 1.1.2017 v širším zájmovém území 2935 obyvatel. Naprostá většina obyvatel trvale
žije v urbanizované krajině (města a obce). Přehled hustoty zalidnění obyvatel v blízkosti trasy
vedení je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 29 Hustota zalidnění v obcích dotčené záměrem
Katastrální území
Slavětice
Lipňany u Skryjí
Skryje nad Jihlavou
Dukovany
Heřmanice u Rouchovan
Rešice
Horní Dubňany

Obec

Počet obyvatel

Slavětice

238

Dukovany

862

Rouchovany
Rešice
Horní Dubňany

1187
345
303

C.I.8. Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného zatížení
• Staré ekologické zátěže, kontaminované lokality
Za starou ekologickou zátěž se považuje závažná kontaminace horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické
uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěná kontaminace může být považována za starou ekologickou
zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.
Staré ekologické zátěže a kontaminovaná území se v zájmovém území nenacházejí.
• Území zatěžována nad míru únosného zatížení
Zákon o životním prostředí č. 17/1992 Sb., v platném znění, definuje únosné zatížení území, a to
v § 5: Únosné zatížení území je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází
k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů nebo ekologické
stability. Zákon dále definuje poškozování životního prostředí ve svém § 8 odst. 2: Poškozování
životního prostředí je zhoršování jeho stavu znečišťováním nebo jinou lidskou činností nad míru
stanovenou zvláštními předpisy. V § 11 zákon stanoví, že: Území nesmí být zatěžováno lidskou
činností nad míru únosného zatížení. V § 12 pak uvádí: Přípustnou míru znečišťování životního
prostředí určují mezní hodnoty stanovené zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu
s dosaženým stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány
další živé organismy a ostatní složky životního prostředí. Mezní hodnoty musejí být stanoveny
s přihlédnutím k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek
a činností.
Na základě výše uvedených definic lze např. z hlediska čistoty ovzduší zhodnotit, zda v dotčeném
území dochází k překračování imisních limitů pro znečišťující látky nebo zhodnotit jakost
povrchových vod, stav útvarů podzemních vod apod. Toto zhodnocení je provedeno v rámci
příslušných kapitol v textu Dokumentace, v části kapitoly C.II.
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C.I.9. Extrémní poměry v dotčeném území
• Poddolovaná území
Poddolovaná území představují plochy s ověřeným nebo předpokládaným výskytem hlubinných
děl, které mohou ztížit podmínky pro zakládání staveb. Z tohoto důvodu bude při přípravě stavební
činnosti zadán odborný inženýrsko - geologický posudek a v případě zjištění možnosti vlivu důlních
děl na povrch bude postupováno v souladu s normou ČSN 73 0039 „Navrhování objektů
na poddolovaném území“.
Posuzovaný záměr se nedotýká žádných poddolovaných území.
V blízkosti záměru ve vzdálenosti cca 180 m od osy vedení V439/440 v úseku mezi lomovými body
R2 – R3 se nachází poddolované území bod Lipňany u Skryjí, ID 3369, surovina železné rudy,
projevy těžební činnosti žádné a stáří do 19. století.
• Svahové nestability
Sesuvná území jsou charakterizována jako plochy, kde dochází k sesuvným pohybům, které
vznikají při porušení stability svahu působením zemské tíže. Jejich vznik a vývoj je podmíněn
místními přírodními poměry (sklon svahu, geologické poměry, klimatické podmínky atd.) a případně
lidskou činností (změny reliéfu krajiny, změny vodního hospodářství atd.).
Svahové pohyby patří mezi potenciálně rizikové geofaktory na území ČR. Za něž se považují
takové přírodní stavy nebo procesy v horninovém prostředí, které mohou znamenat významné
přírodní riziko pro člověka a jeho činnosti, a které jsou uvedeny v příloze č. 9 vyhlášky č. 369/2004
v platném znění.
Posuzovaný záměr nekříží žádné sesuvné území.
Jako nejbližší záměru lze uvést aktivní sesuv v obci Dalešice (ID 6349, stav suchý, nesanováno)
ve vzdálenosti cca 4 km od osy vedení V481/482 v úseku mezi lomovými body R1 – R2.
V rámci další projektové přípravy záměru bude proveden podrobný geologický průzkum
posuzovaného záměru s prověřením lokalit s výskytem sesuvných území a jejich případné
posouzení s ohledem na volbu vhodných způsobů zakládání stožárových konstrukcí.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou
být záměrem ovlivněny
Charakteristika je chápána zejména z pohledu ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např.
hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl
nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a
degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické
rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např.
dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva
a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů.
Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho
složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, jsou uvedeny v následujících
kapitolách.
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C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.1.1 Ovzduší
Kvalita ovzduší v kraji Vysočina
Kraj Vysočina patří dlouhodobě mezi kraje s lepší kvalitou ovzduší v České republice. Na území
kraje došlo v uplynulých letech ke snížení emisí z významných zdrojů emisí a úroveň emisí z těchto
zdrojů je dlouhodobě stabilní. Největší zastoupení na produkci znečišťujících látek má silniční
doprava (REZZO 4) a vytápění domácností (REZZO 3), pouze u VOC a NH3 mají dominantní
zastoupení menší lakovny a zemědělské chovy. K překračování imisních limitů v kraji Vysočina
dochází zejména u troposférického ozónu, benzo(a)pyrenu a suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Z hlediska plošného rozsahu překročení limitu se jeví jako nejvíce problematické škodliviny
benzo(a)pyren a suspendované částice PM10. V případě částic PM10 je imisní limit překračován
zejména na dopravních lokalitách a v topné sezóně, a to zejména na předměstských a venkovských
lokalitách, kde je vliv lokálních topenišť markantnější. Na imisním zatížení benzo(a)pyrenem se
dominantním způsobem podílí vytápění domácností, tj. spalování pevných paliv v domácích
topeništích (REZZO 3).
V období uplynulých let emise TZL (PM10, PM2,5) u velkých stacionárních zdrojů (REZZO 1)
a středních zdrojů (REZZO 2) významně poklesly. Toto snížení však bylo téměř vykompenzováno
zvýšením emisí TZL z malých stacionárních zdrojů (REZZO 3) a především z mobilních zdrojů
(REZZO 4). V případě emisí SO2 mají na jejich produkci největší podíl velké stacionární zdroje
(REZZO 1). Hlavním zdrojem emisí NOx jsou střední zdroje (REZZO 2). Na produkci emisí CO mají
největší podíl velké stacionární zdroje (REZZO 1). V případě produkce emisí VOC jsou majoritními
zdroji velké stacionární zdroje (REZZO 1) a střední zdroje (REZZO 2). Na produkci emisí NH3 mají
největší podíl malé stacionární zdroje (REZZO 3).
Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji
Jihomoravský kraj se v rámci celé ČR dlouhodobě řadí mezi kraje s poměrně čistým ovzduším.
K tomu přispívá skutečnost, že emise všech znečišťujících látek se za posledních deset let
významně snížily, nejvýznamnější pokles zaznamenaly emise VOC a CO2.
Z hlediska kvality ovzduší v Jihomoravském kraji se jako nejvíce problematické jeví produkce
znečišťujících látek benzo(a)pyrenu, polétavého prachu frakce PM10, PM2,5 a oxidů dusíku.
Polétavý prach představuje, spolu s na ně navázanými polycyklickými aromatickými uhlovodíky,
největší problém z hlediska vlivu znečištění ovzduší na lidské zdraví. Na produkci emisí
suspendovaných částic PM10, PM2,5 má největší vliv doprava (REZZO 4), druhým nejvýznamnějším
producentem jsou malé zdroje (REZZO 3). V případě produkce emisí NOx je majoritním zdrojem
doprava (REZZO 4), významný podíl mají i velké stacionární zdroje (REZZO 2). Hlavním zdrojem
produkce benzo(a)pyrenu jsou zejména malé stacionární zdroje (REZZO 3) a doprava (REZZO 4).
Na produkci emisí SO2 se v největším měřítku podílí velké stacionární zdroje (REZZO 2).
Na území Jihomoravského kraje jsou dominantním zdrojem znečištění malé stacionární zdroje
(REZZO 3). Tyto zdroje mají největší podíl na produkci emisí TZL, CO (lokální topeniště), VOC
(používání organických rozpouštědel), NH3 (chov hospodářských zvířat).
C.II.1.2 Klima
Podnebí České republiky spadá do atlanticko‐kontinentální oblasti mírného klimatického pásma
severní polokoule. Průměrná roční teplota kolísá v závislosti na geografických faktorech od 1,1 po
9,7 °C.
Dle Quittovy klasifikace posuzovaný záměr prochází mírně teplou klimatickou oblastí (MT11).
Charakteristika oblasti MT 11 se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem, krátkým přechodným
obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
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Klimatické charakteristiky klimatické oblasti MT11:
Počet letních dnů
40-50
Počet dnů s průměr. teplotou 10°C a více
140-160
Počet mrazových dnů
110-130
Počet ledových dnů
30-40
Prům. počet dnů se srážkami 1mm a více
90-100
Srážkový úhrn ve veget. období v mm
350-400
Srážkový úhrn v zimním období v mm
200-250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
50-60
Počet dnů zamračených
120-150
Počet dnů jasných
40-50
Změna klimatu
Změnou klimatu se rozumí veškeré dlouhodobé změny včetně přirozené variability klimatu a změn
způsobených lidskou činností, přičemž přirozenou a antropogenní složku klimatické změny od sebe
nelze zcela rozlišit. V posledních letech dochází ke zrychlování a zesilování těchto změn, které
většina odborníků přičítá činnostem člověka, a při kterých se do atmosféry uvolňují skleníkové
plyny. Hlavní hnací silou těchto globálních změn je nárůst emisí skleníkových plynů především z
energetiky, průmyslu a dopravy.
Problematikou změny klimatu se na národní úrovni zabývá celá řada koncepčních dokumentů,
jedná se především o:
− Politika ochrany klimatu v ČR (přijata v březnu 2017)
− Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“,
schválena v říjnu 2015)
− Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (implementační dokument „Adaptační
strategie ČR“).
Změna klimatu se dle Politiky ochrany klimatu na území ČR projevuje nárůstem průměrné roční
teploty o přibližně 0,3 °C/10 let. V posledních dvou desetiletích došl o na našem území ke zvýšení
průměrných počtů dní s vysokými a snížení průměrných počtů dní s nízkými teplotami, což je v
souladu s postupným nárůstem teplot a se zvyšující se teplotní extremalitou. Počet letních dní v
roce se v průměru zvýšil o 12, tropických dní o 6, a naopak počet mrazových dní v průměru klesl
o 6 a ledových dní o jeden.
Vzhledem k výrazné meziroční proměnlivosti srážkových úhrnů jsou jejich podobné změny
statisticky zcela nevýznamné. Např. v roce 2002 byl zaznamenán nejvyšší roční úhrn srážek v
hodnoceném období, ale již v následujícím roce 2003 byl roční úhrn srážek zcela nejnižší. Přesto
lze v posledních dvou desetiletích pozorovat nevýrazný nárůst ročních srážkových úhrnů. Jarní
úbytky srážek jsou vyrovnávány nárůstem úhrnů v letním období, převážně z přívalových srážek.
Průměrný roční srážkový úhrn v období 1991 - 2010 o přibližně 5% vyšší než v normálovém období
1961 - 1990.

C.II.2. Voda
C.II.2.1 Povrchové vody
Povrchovými vodami jsou dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. vody přirozeně se vyskytující na
zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými
dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních.
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) v platném znění vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod
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v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi
vod a znaky hydrologického režimu.
Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody
je vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrži,
v korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností.
Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku lidské činnosti podstatně
změněný charakter. Vodní útvary povrchových vod jsou rozděleny do kategorií vod tekoucích
("řeka") a stojatých ("jezero"), případně identifikovány jako silně ovlivněné nebo umělé. Vodní
útvary povrchových vod tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky vodních toků. K jednotlivým
útvarům je identifikováno příslušné dílčí povodí. Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu
údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, názvu oblasti
povodí ČR a názvu mezinárodní oblasti povodí.
Areál TR Slavětice se nenachází na žádném vodním toku. Trasa vedení V439/440 kříží čtyři vodní
toky, vedení V436/834 kříží dva vodní toky, vedení V435/436 kříží jeden vodní tok a vedení V834
kříží jeden vodní tok. Záměr neprotíná žádné vodní toky v kategorii významný, které jsou uvedeny
v příloze č. 1 vyhlášky č. 178/2012 v platném znění, kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení neprotíná žádnou vodní plochu.
Nejbližší vodní plocha ID 416 030 460 007 je v blízkosti JE Dukovany, poblíž vedení V435/436
mezi lomovými body R3 – R4 ve vzdálenosti cca 110 m od osy vedení.
Soupis vodních toků dotčené záměrem je uveden v následující tabulce.
Tabulka č. 30 Vodní toky
Vedení
V439/440
V436/834
V439/440
V436/834
V439/440
V439/440
V435/436
V834

Název toku

ID vodního toku dle
DIBAVOD/HEIS ČR

Délka [km]

Úsek
stožárů č.

Významnost toku

Lipňanský potok

419060002000

0,916

R3 – R4

ostatní

Heřmanický potok

419060002600

0,845

R5 – R6

ostatní

bezejmenný

419070000200

1,868

R5 – R6

ostatní

Rešický potok

419070000100

3,045

R7 – R8
R9 – R10
R7a – R8

páteřní tok základního
hydrologického povodí
(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

Záplavová území
Záplavová území (dle § 66 vodního zákona) jsou administrativně určená území, která mohou být
při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce
vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost
zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí.
V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace,
případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku
aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Ve vodohospodářsky
významných územích (zátopová území, vodní toky) nesmí být ani krátkodobě opravovány žádné
mechanizmy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování. Veškerá
údržba a opravy stavebních a dopravních mechanizmů včetně doplňování pohonných a mazacích
hmot se budou provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům. Zjištěné úniky budou
neprodleně lokalizovány, ohlášeny a odborně sanovány. V záplavovém území (v údolních nivách)
vodních toků nebude skladován stavební nebo jiný materiál, ropné ani jiné látky, nedojde ke
znečištění toků a okolních pozemků. Dřevní hmota z odstraňovaných břehových a doprovodných
porostů musí být ihned odvážena z údolních niv. Práce natahování nových vodičů přes vodní toky
budou oznámeny v dostatečném předstihu správci toku.
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Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.
Omezení v záplavových územích
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou
vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření
na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují
odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod
a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsouli zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996
Sb., o ochraně chmele, v platném znění, za podmínky, že současně budou provedena taková
opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb
a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů (dle § 67 zákona
č. 254/2001 Sb., v platném znění).
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení neprochází přes žádné
záplavové území ani aktivní zónu vodních toků.
C.II.2.2 Podzemní vody
Za podzemní vodu se označuje voda pod zemským povrchem, v nasycené (saturované) zóně, kde
vyplňuje všechny dutiny. Ostatní vody pod povrchem, které této definici neodpovídají, jsou vody
podpovrchové (patří do nich půdní vlhkost, vody v nenasycené zóně, vody v jiném skupenství i
kapilární voda). Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. se za podzemní vody považují též vody
protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.
Podzemní voda je významná součást přírodního prostředí a její zásoby představují složku, která
stabilizuje odtok z území. Zejména v delších obdobích beze srážek jsou povrchové toky dotovány
výhradně z podzemních vod a vzhledem k pozici našeho území jsou podzemní vody fenoménem,
jehož účinek pro vyrovnání odtoků z území je významnější, než všechny existující nádrže.
Pro podzemní vody se vymezují tzv. útvary podzemních vod (dle § 2 vodního zákona č. 254/2001
Sb.), které představují vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo
kolektorech. Kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou
propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či
odběr. Útvary podzemních vod jsou vymezeny v hloubkové svrchní, základní a hlubinné vrstvě.
Záměr prochází útvarem podzemních vod: Krystalinikum v povodí Jihlavy.
Dle § 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou vymezovány tzv. hydrogeologické rajony, které
jsou definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem
podzemní vody. Hydrogeologické rajony jsou složeny z jednoho či více útvarů podzemních vod.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení prochází následujícím
hydrogeologickým rajonem:
Tabulka č. 31 Hydrogeologické rajony
ID rajonu

Název rajonu

Pozice rajonu

Geologická jednotka

6550

Krystalinikum v povodí Jihlavy

Základní

Horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika
(Zdroj: http://heis.vuv.cz)

C.II.3. Půda
Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním
zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je
základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví.
Skupina půdních typů patří mezi základní charakteristiky bonitovaných půdně ekologických
jednotek. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód charakterizující
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zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní půdní a klimatické podmínky,
které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
První číslice (0 - 9) kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu. Klimatický region
zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst zemědělských plodin.
Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ 01 – 78). Čtvrtá
číslice stanoví kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám. Pátá číslice určuje
kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti.
Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ), postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 327/1998 Sb. v platném znění.
Hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež
jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou
půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu
a zúrodňovacím opatřením.
Během bonitačního průzkumu bylo vymezeno celkem 2278 BPEJ. Systém BPEJ vyčleňuje
v současnosti celkem 78 hlavních půdních jednotek (HPJ), tato základní skupina byla dále
rozřazena do 13 skupin půdních typů, které jsou charakteristické podobnými vlastnostmi.
Tabulka č. 32 Seznam dotčených skupin půdních typů a HPJ
BPEJ

Třída ochrany

Skupina půd

HPJ

21000
25800
41200
42601
42901
42604
42904
42914
43201
43204
43214
43715
43716

I.

2.
11.
2.

10
58
12
26
29
26

II.
III.

6.
6.

IV.

V.

29

7.

32

7.

32

8.

37

Popis dotčených skupin půdních typů
2. Skupina hnědozemí – hnědozemě (HPJ 09-13) - do této skupiny patří převážně hnědozemě a
slabě oglejené hnědozemě s méně výrazným procesem illimerizace. Půdy této skupiny jsou
středně těžké až těžké, většinou bez skeletu, velmi hluboké. Vlhkostní poměry jsou převážně
příznivé.
6. Skupina kambizemě – kambizemě (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje převážně půdy
na pevných horninách. Z této skupiny byly vyčleněny půdy silně skeletovité – mělké, silně sklonité
a některé lehké i těžké půdy jako samostatné skupiny. Kambizemě jsou typické půdy pahorkatin a
nižších a středních poloh vrchovin.
7. Skupina silně kyselých půd mírně chladné a chladné oblasti – kambizemě dystrické,
podzoly, kryptopodzoly (HPJ 34-36) - tyto půdy se vyvinuly ve vyšších polohách vrchovin
a v horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší obsah méně kvalitního humusu a silně kyselá
nebo kyselá půdní reakce. Třídění je založeno na příslušnosti ke klimatickému regionu
a na zrnitostním složení.
8. Skupina mělkých půd – kambizemě, rankery, litozemě (HPJ 37-39)- tato skupina zahrnuje
půdy vyznačující se malou mocností půdního profilu a převážně výraznou skeletovitostí.
11. Skupina půd nivních poloh – fluvizemě (HPJ 55-59)- půdy v rovinatém území na nevápnitých
i vápnitých usazeninách podél vodních toků, včetně glejových a oglejených subtypů a variet. Vnitřní
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třídění je založeno na zrnitostním složení, na hloubce hladiny vody spojené s tokem a na výskytu
v klimatických regionech. Jsou to většinou půdy bezskeletovité.
C.II.3.1 Podíl zemědělské a lesní půdy
Z celkového počtu stožárů navrhovaného vedení (68 ks) jich je 95,6 % (tj. 65 ks) umístěno na
zemědělském půdním fondu. Záměrem nedochází k trvalému odnětí PUPFL. Zbylé počty stožárů
(3 ks) jsou umístěny na ostatní ploše.
Z důvodu dočasného přeústění vedení V483, V484 a V437/438 je uvažováno s výstavbou
provizorní stožárů. Předmětné stožáry jsou umístěny na zemědělském půdním fondu.
Zábor půdy je podrobně řešen v kapitole B.II.1.
C.II.3.2 Stav erozního ohrožení a degradace půd, utužení
• Degradace půdy
V podmínkách ČR a střední Evropy je půda ohrožena především vodní a větrnou erozí, acidifikací,
utužením, sesuvy, znečištěním a úbytky organické hmoty. Nejrozšířenějším typem degradace je
bezesporu vodní eroze. Negativní působení vodní eroze spočívá v odnosu organických a
minerálních částic půdy z erodovaných ploch a v jejich ukládání na jiných místech.
• Eroze půdy a stav erozního ohrožení
V ČR je v současné době podle analýz Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
(VÚMOP, v.v.i.) více než 50 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí a přibližně 10 % větrnou
erozí. Přičemž zejména za posledních 30 let se degradace půdy vlivem eroze velmi výrazně
zrychlila.
Záměr lze z hlediska ohroženosti půdy vodní erozí hodnotit následovně:
Rozšířený areál rozvodny Slavětice a stožáry předmětných vedení jsou umístěny na erozně
neohrožené půdě, mimo stožáry č. 14 (lomový bod R5) vedení V439/440 a V434/435, které jsou
umístěny na půdě mírně ohrožené vodní erozní.
Záměr lze z hlediska ohroženosti půdy větrnou erozí hodnotit následovně:
Rozšířený areál rozvodny Slavětice a stožáry předmětných vedení jsou umístěny na erozně
neohrožené půdě. Stožáry č. 8, 11, 12, 13, 14 vedení V439/440 a stožáry č. 8, 13, 14, 18, 19
vedení V434/435 jsou umístěny na půdě mírně ohrožené větrnou erozí.
• Utužení půdy
Nadměrné utužování půd je důsledkem intenzivního hospodaření. Jde o stlačování půdy
opakovanými přejezdy těžkou zemědělskou technikou (traktory, kombajny), které vede ke snížení
pórovitosti a propustnosti, tedy retenční schopnosti půdy i ke snížení úrodnosti. Jde o degradaci
(rozpad) půdní struktury, mající za následek změny pórovitosti, objemové hmotnosti, schopnosti
infiltrace a propustnosti, snížení retenční kapacity.
Výstavba stožárů na zemědělské půdě si nevyžádá dlouhodobý pojezd těžké techniky, která by
způsobila významné utužení půdy. Z tohoto hlediska je důležité opatření, aby výstavba stožárů
neprobíhala za nevhodných vlhkostních podmínek.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.4.1 Geologie krajiny
Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou nedílnou součástí
větších geologických struktur tvořící základ geologické stavby Evropy. Mezi tyto dvě základní
geologické jednotky patří:
• Český masiv
• Západní Karpaty
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Tyto dvě geologické jednotky se od sebe liší stářím, horninovou skladbou i geologickým vývojem.
Jejich hranice je tvořena Dyjskosvrateckým úvalem, Vyškovskou bránou, Hornomoravským úvalem
a Moravskou bránou (linie Znojmo-Vyškov-Ostrava).
Posuzovaný záměr spadá do základní geologické jednotky Český masiv. Český masiv je tvořen
převážně starohorními a prvohorními horninami, které byly vyvrásněny při hercynském vrásnění
v mladších prvohorách. Hercynským vrásněním byly usazené horniny ze dna moří vyvrásněny
ve vysoké horstvo, místy byly přeměněny v metamorfované horniny (ruly, svory a fylity). Hercynské
vrásnění v mladších prvohorách bylo provázeno magmatickou činností. Utuhnutím magmatu
vznikaly v různých částech Českého masivu plutony, tělesa vyvřelých hornin, např. žuly
(Středočeská pahorkatina, Karlovarský aj.).
Během druhohor byl povrch Českého masivu postupně denudován (zarovnáván). Na konci
druhohor v období křídy proniklo do severních a východních Čech moře. Z materiálu v něm
ukládaném vznikly mocné vrstvy sedimentárních hornin (pískovce, opuky). Alpinským vrásněním
byl zarovnaný Český masiv rozlámán na jednotlivé kry. Podle vzniklých zlomů byly některé kry
vyzdviženy, jiné poklesly.
Na oblasti zlomů jsou dodnes vázány vývěry minerálních, v některých případech i termálních vod.
Důsledkem alpínského vrásnění byla i rozsáhlá vulkanická činnost. Ve třetihorách vznikla
vulkanická pohoří Doupovské hory (stratovulkán) a České středohoří.
Ve starších čtvrtohorách (pleistocénu) došlo k výraznému ochlazení, střídaly se doby ledové
a meziledové. Ze Skandinávie se do střední Evropy rozšířil pevninský ledovec, který pronikl
do nejsevernějších oblastí našeho území.
Dále se vytvořila současná říční síť a krasové oblasti s charakteristickou krápníkovou výzdobou.
Výtah z geologické mapy pro dotčené území je uveden v popise níže.
Záměr prochází přes felzické granulity, nepatrně až velmi silně retrográdně metamorfované;
amfibolity, granátické amfibolity; písky, štěrky, jíly, lignitové sloje; migmatitizované ruly, migmatity,
převážně stomatitické a flebilitické.
C.II.4.2 Přírodní zdroje
Přírodní zdroje lze v širším slova smyslu chápat jako ty části živé nebo neživé přírody, které člověk
využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb.
Jako nejbližší posuzovanému záměru lze uvést plošná ložiska nebilancovaná plocha DukovanyLipňany u Skryjí ID 5203300 ve vzdálenosti cca 270 m od osy vedení V435/436 v úseku mezi
lomovými body R2 – R3. Dále se v blízkosti záměru ve vzdálenosti cca 180 m od osy vedení
V439/440 v úseku mezi lomovými body R2 – R3 nachází poddolované území bod Lipňany u Skryjí,
ID 3369, surovina železné rudy, projevy těžební činnosti žádné a stáří do 19. století.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení se nedotýká oblastí
surovinových zdrojů či jiných přírodních bohatství.
Odběry podzemních a povrchových vod pro lidskou potřebu se v předmětném území nenachází.
Záměr prochází přes zemědělské pozemky, které jsou z větší části využívány k zemědělské
výrobě.

C.II.5. Biologická rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
Zpracovatel Biologického hodnocení, viz Příloha č. 7, vycházel především z terénních průzkumů.
Prvním z provedených průzkumů bylo mapování vegetace podél všech tras vedení v šíři 100 m na
každou stranu od osy vedení a do vzdálenosti 100 m od rozšíření rozvodny Slavětice tzv.
„vegetační screening“, který byl prováděn v průběhu vegetační sezóny 2017. Výstupem z něj bylo
kromě aktuální vegetační mapy vyhledání lokalit vhodných pro podrobný vertebratologický,
floristický a entomologický průzkum.
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C.II.5.1 Fauna
V průběhu července a srpna 2017 byl na třech předem vytipovaných lokalitách (Slavětice,
Dukovany 1, Dukovany 2) proveden entomologický průzkum. Lokality byly navštíveny vždy 2x za
slunného počasí. Hmyz byl odchytáván smykem vegetace pomocí smýkací sítě; větve stromů a
keřů byly oklepávány do sklepávače o rozměrech 1x1 m. Dále byl zaznamenáván hmyz sedící na
květech či v letu (nápadné druhy). Součástí průzkumu bylo individuální vyhledávání imag na
vegetaci, pod kameny, pod kůrou atp. Průzkum byl zaměřen zejména na brouky (Coleoptera) a
denní motýly (Lepidoptera), protože v těchto skupinách hmyzu se nachází většina zvláště
chráněných druhů, taktéž se jedná o nejlépe prostudované skupiny bezobratlých, na jejichž základě
lze spolehlivě usuzovat na biologickou hodnotu lokalit. Doplňkově byl zaznamenáván i hmyz z
jiných řádů s důrazem na zvláště chráněné druhy.
V rámci provedeného entomologického průzkumu bylo zaznamenáno 101 druhů brouků, 25 druhů
denních motýlů, 2 druhy blanokřídlých, 8 druhů rovnokřídlých, 1 druh kudlanky, 2 druhy ploštic a 1
druh škvora a 3 druhy vážek. Z toho je 10 druhů zařazeno mezi zvláště chráněné a další 3 druhy
jsou zařazeny do Červeného seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017).
Popis jednotlivých lokalit, jejich stručná charakteristika, entomologický seznam a komentáře
k výskytu jednotlivých zvláště chráněných a ohrožených druhů je uveden v Biologickém hodnocení,
viz Příloha č. 7.
Tabulka č. 33 Přehled zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů

Druh

Fáze
záměru

Vliv záměru
(Identifikace)

Charakteristika
vlivu
(kapacita
záměru,
časový rozsah
záměru,
intenzita vlivu)

Komentář

Kriticky ohrožené druhy dle ZOPK – CI

kudlanka nábožná
(Mantis religiosa)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

2/ Ovlivnění
kvalitativních
charakteristik
biotopu.
ano

4/Usmrcení
jednotlivých
exemplářů při
výstavbě a kácení
dřevin.

Nalezena na lok. E2 a E3.
Pokud bude na obou lokalitách ponechána alespoň na
části plochy vyšší vegetace, bude vliv záměru na
populaci druhu zanedbatelný. Situování stožárů do
zmíněných lokalit představuje vždy pouze vliv na několik
jedinců, nikoliv na populaci, která je v oblasti poměrně
silná.

Ohrožené druhy dle ZOPK – CIII
batolec červený
(Apatura ilia)

batolec duhový
(Apatura iris)

čmelák
(Bombus sp.)

krajník hnědý
(Calosoma
inquisitor)
krajník

Nalezen na lok. E1.

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

Nedoporučuji kácet živné rostliny (topoly a vrby). Pokud
nebudou ve větší míře likvidovány živné stromy, záměr
nebude mít na druh negativní vliv.
Nalezen na lok. E1.
Pokud nebudou likvidovány živné stromy (vrby), nebude
druh záměrem nijak negativně dotčen.
Nalezeni na lok. E1, E2, E3.

ne

Ani na jedné lokalitě se nepodařilo nalézt hnízdo, vždy
se jednalo o dělnice na květech. Situování stožárů do
těchto lokalit, resp. na okraj lokalit E2 a E3, nebude mít
vzhledem k absenci hnízd na druh negativní vliv.
Nalezen na lok. E1.

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Pokud nebudou ve větší míře (holosečně) káceny duby,
což se nepředpokládá, nebude mít záměr na druh žádný
negativní vliv.

rozšíření
rozvodny,

ne

Nalezen na lok. E3.
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Druh

(Calosoma
maderae
(=auropunctatum))

Fáze
záměru

Vliv záměru
(Identifikace)

Charakteristika
vlivu
(kapacita
záměru,
časový rozsah
záměru,
intenzita vlivu)

výstavba
vedení

Komentář

V úvahu přichází teoreticky pouze mortalita jednotlivců
při pojezdu technikou a při instalaci stožárů, nicméně
tento vliv nebude větší než jaký má běžné
obhospodařování na poli, vliv na populaci bude nulový.
Nalezeni na lok. E1 a E2.

mravenec
(Formica sp.)

otakárek fenyklový
(Papilio machaon)

otakárek ovocný
(Iphiclides
podalirius)

zlatohlávek tmavý
(Oxythyrea
funesta)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

Byl zjištěn pouze výskyt jednotlivých dělnic, hnízdo
nebylo zaznamenáno. Situování stožárů do těchto
lokalit, resp. na okraj lokalit E2 a E3, bude mít vzhledem
k absenci hnízdních kup jen velmi malý až spíše
zanedbatelný negativní vliv.

ne

2/ Ovlivnění
kvalitativních
charakteristik
biotopu.
ano

4/Usmrcení
jednotlivých
exemplářů při
výstavbě a kácení
dřevin.
2/ Ovlivnění
kvalitativních
charakteristik
biotopu.

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

4/Usmrcení
jednotlivých
exemplářů při
výstavbě a kácení
dřevin.

Nalezen na lok. E2.
Umístění stožárů na lokalitě představuje zanedbatelný,
negativní vliv na populaci, bude dotčeno pouze několik
málo jednotlivců.

Nalezen na lok. E2.
Pokud nebudou v rámci záměru plošně likvidovány keře
(hlohů a slivoní), což se nepředpokládá, bude mít záměr
jen velmi malý až spíše zanedbatelný negativní vliv.

Nalezen na lok. E2 a E3, v současnosti běžný druh,
záměr na něj nebude mít žádný vliv.

Další druhy uvedené v červeném seznamu (EN – endangered)
dřepčík
(Chaetocnema
chlorophana)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Jelikož nebyl zařazen do nové verze Červeného
seznamu z r. 2017, zdá se, že není ohrožen, jak se
dříve myslelo.

Další druhy uvedené v červeném seznamu (VU – vulnerable)

okáč medyňkový
(Hyparchia fasi)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

Nalezen na lok. E1.
ne

Lze si jen těžko představit, že by byl druh el. vedením
nějak negativně ovlivněn, naopak se dá říci, že
pravidelně disturbované bezlesí, které pod vedením je
(či bude) druhu vyhovuje.

Další druhy uvedené v červeném seznamu (NT – near threatened)
Nalezen na lok. E3.
střevlík měděný
(Carabus
cancellatus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Vzhledem k velké mobilitě druhu a jeho vazbě na biotop,
který je zde velmi rozsáhlý nelze tento druh záměrem
nikterak negativně ovlivnit, v úvahu přichází teoreticky
pouze mortalita jednotlivců při pojezdu technikou a při
instalaci stožárů, nicméně tento vliv nebude větší než
jaký má běžné obhospodařování na poli, vliv na
populaci bude nulový.
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Vertebratologický průzkum byl prováděn podél všech tras vedení, včetně okolí rozvodny
Slavětice ve vegetační sezóně 2017. Průzkum byl prováděn standardními metodami, byl zaměřen
na obojživelníky, plazy, ptáky a savce. Všechny tyto skupiny byly sledovány vizuálně, u
obojživelníků a ptáků samozřejmě také akusticky, zároveň byly cíleně vyhledávány další pobytové
stopy a také kadávery. Vodní toky byly prozkoumány vizuálně s cílem ověřit nebo vyloučit výskyt
velkých mlžů a raků. Byl též proveden namátkový chiropterologický průzkum a rešerše
chiropterologických údajů.
Celkem byl na trase záměru zjištěn výskyt 90 druhů obratlovců, 3 druhů obojživelníků, 3 druhů
plazů, 60 druhů ptáků a 24 druhů savců. Ze zjištěných 31 zvláště chráněných druhů patří 3 mezi
kriticky ohrožené, 13 mezi silně ohrožené a 15 mezi ohrožené.
Vertebratolický seznam a komentáře ke zvláště chráněným druhům, které by záměrem mohly být
potenciálně dotčeny je uveden v Biologickém hodnocení, viz Příloha č. 7.
Tabulka č. 34 Přehled zvláště chráněných druhů obratlovců

Druh

Fáze
záměru
v území

Charakteristika
vlivu
Vliv záměru
(kapacita záměru,
(Identifikace)
časový rozsah
záměru, intenzita
vlivu)

Komentář

Kriticky ohrožené druhy dle ZOPK – CI
rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

netopýr brvitý
(Myotis
emarginatus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

Vliv nelze přesněji vyhodnotit, nepředpokládá se
významný negativní vliv.

netopýr černý
(Barbastella
barbastellus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

Vliv nelze přesněji vyhodnotit, nepředpokládá se
významný negativní vliv.

orel mořský
(Haliaeetus
albicila)

5/ Ohrožení
s vedením.

střety Ohrožení nárazy do vedení na úrovni jedinců,
populace nebude dotčena.

Silně ohrožené druhy dle ZOPK – CII )
4/ Náhodné usmrcení
jednotlivých
exemplářů
při Nevýznamný zásah na úrovni jednotlivých exemplářů.
výstavbě a kácení
dřevin.

rosnička zelená
(Hyla arborea)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

skokan štíhlý
(Rana dalmatina)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Biotopy druhu s trasou vedení téměř nepřekrývají,
pohyblivý druh bez rizika náhodného usmrcení.

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Pohyblivý druh téměř bez rizika náhodného usmrcení.

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ano

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,

ne

chřástal vodní
(Rallus aquaticus)

krutihlav obecný
(Jynx torquilla)

3/ Rušení.
5/ Ohrožení
s vedením.

Riziko rušení při stavebních pracích v blízkosti
střety hnízdiště, ohrožen střety vedením (neobratný noční
letec).

V případě kácení mimo období hnízdění nebude
vůbec dotčen.
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žluva hajní
(Oriolus oriolus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

V případě kácení mimo období hnízdění nebude
vůbec dotčen.

plšík lískový
(Muscardinus
avellanarius)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Druh nebude dotčen, osidluje bez problémů i biotopy
pařezin pod vedením.

Ohrožené druhy dle ZOPK – CIII
4/ Náhodné usmrcení
jednotlivých
exemplářů
při Nevýznamný zásah na úrovni jednotlivých exemplářů.
výstavbě a kácení
dřevin.

ropucha obecná
(Bufo bufo)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

slepýš křehký
(Anguis fragilis)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Biotopy druhu se s trasou vedení téměř nepřekrývají,
druh téměř bez rizika náhodného usmrcení.

užovka obojková
(Natrix natrix)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Biotopy druhu se strasou vedení téměř nepřekrývají,
druh téměř bez rizika náhodného usmrcení.

čáp bílý
(Ciconia ciconia)

fáze provozu

ano

5/ Ohrožení
s vedením.

střety Ohrožení nárazy do vedení na úrovni jedinců,
populace nebude dotčena.

koroptev polní
(Perdix perdix)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ano

3/ Rušení.
5/ Ohrožení
s vedením.

Lokalita záměru je součástí domovského okrsku jedné
až dvou rodinek koroptví. Riziko rušení při stavební
střety
činnosti i střetů s vedením zvláště při zhoršené
viditelnosti.

krkavec velký
(Corvus corax)

fáze provozu

ano

5/ Ohrožení
s vedením.

střety Ohrožení nárazy do vedení na úrovni jedinců,
populace nebude dotčena.

moták pochop
(Circus
aeruginosus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

3/ Rušení.
5/ Ohrožení
s vedením.

Hnízdění motáka přímo na lokalitě záměru, nutné
střety termínové omezení pro práce a kácení, doporučuje se
optická signalizace v okolí hnízda.

pěnice vlašská
(Silvia nisoria)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

potápka malá
(Tachybaptus
ruficolis)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ano

rorýs obecný
(Apus apus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Druh do území pouze zaletuje za potravou, nebude
dotčen.

strakapoud
prostřední
(Dendrocopos
medius)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Biotopy druhu se s trasou vedení téměř nepřekrývají,
druh nebude dotčen.

ťuhýk obecný
(Lanius colurio)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

V případě kácení mimo období hnízdění nebude
vůbec dotčen.

slavík obecný
(Luscinia
megarhynchos)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

V případě kácení mimo období hnízdění nebude
vůbec dotčen.

vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Druh do území pouze zaletuje za potravou, nebude
dotčen.

V případě kácení mimo období hnízdění nebude
vůbec dotčen.

3/ Rušení.
5/ Ohrožení
s vedením.

střety

Riziko rušení při stavebních pracích v blízkosti
hnízdiště, ohrožena střety vedením (neobratný letec).
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netopýr
dlouhouchý
(Plecotus
austriacus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

Vliv nelze přesněji vyhodnotit, nepředpokládá se
významný negativní vliv.

netopýr pestrý
(Vespertilio
murinus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

Vliv nelze přesněji vyhodnotit, nepředpokládá se
významný negativní vliv.

netopýr řasnatý
(Myotis nattereri)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

Vliv nelze přesněji vyhodnotit, nepředpokládá se
významný negativní vliv.

netopýr večerní
(Eptesicus
serotinus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

Vliv nelze přesněji vyhodnotit, nepředpokládá se
významný negativní vliv.

netopýr vodní
(Myotis
daubentoni)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

Vliv nelze přesněji vyhodnotit, nepředpokládá se
významný negativní vliv.

veverka obecná
(Sciurus vulgaris)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ne

Jedinci nebudou dotčeni, rozsah udržovaných průseků
pod vedením zanedbatelný a tudíž nezvyšuje
fragmentaci biotopu druhu.

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

Biotopy druhu se s trasou vedení nepřekrývají, druh
nebude dotčen.

vydra říční
(Lutra lutra)

C.II.5.2 Flóra
Podrobný floristický průzkum byl prováděn na 3 lokalitách, kde charakter vegetace ukazoval na
možný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Byl prováděn opakovaně v průběhu vegetační
sezóny 2017.
Na každé lokalitě (B1-B3) byl pořízen soupis druhů cévnatých rostlin. Pokud zde byly zjištěny druhy
ochranářsky významnější – chráněné podle vyhlášky 395/92 Sb. nebo zařazené do Červeného
seznamu (Grulich 2012) – byl jejich výskyt alespoň odhadem kvantifikován. Výstupem floristického
průzkumu jsou navržené podmínky a zmírňující opatření z hlediska ochrany flóry, zejména opatření
týkající se zvláště chráněných druhů rostlin.
Nomenklatura taxonů je sjednocena podle Kubáta (Kubát 2002). Zvláště chráněné taxony, které
jsou uvedeny ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., jsou ve floristickém seznamu zvýrazněny tučně a je
uveden jejich ochranný statut (§3 – ohrožený, §2 – silně ohrožený, §1 – kriticky ohrožený). Druhy
z červeného seznamu jsou též uvedeny tučně a je uveden stupeň jejich ohrožení: C1, C2, C3, C4.
Celkem bylo při floristickém průzkumu nalezeno a determinováno 105 taxonů cévnatých rostlin. Ve
zkoumaném území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh cévnaté rostliny. Byly zde nalezeny
2 druhy uvedené v Červeném seznamu (Grulich 2012). Z toho 1 druh spadá do kategorie C4a –
vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené a 1 druh je uveden v kategorii C3 –
ohrožené taxony. Oba druhy mají stanoviště ve zkoumaném koridoru, ale mimo ochranné pásmo
vedení. Segment č. 35 a stanoviště (rybník, Lipňanský potok), kde se vyskytují, nebudou vůbec při
realizaci záměru dotčeny. Z lesů v blízkém okolí botanické lokality B1 je udáván výskyt dalších
dvou zvláště chráněných druhů – vemeníku zelenavého (Plathantera chlorantha) a bramboříku
nachového (Cyclamen purpurascens), L. Čech, 2003 (NDOP). Oba druhy byli na ploše botanické
lokality B1 (segmenty 4 a 7) cíleně vyhledávány, ale nepodařilo se je zde zjistit.
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Popis jednotlivých lokalit, jejich stručná charakteristika, floristický seznam a komentáře k výskytu
zvláště chráněných a ohrožených druhů je uveden v Biologickém hodnocení, viz Příloha č. 7.
Tabulka č. 35 Přehled zjištěných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin

Druh

Fáze záměru

Vliv záměru
(identifikace)

Charakteristika
vlivu
(kapacita
záměru, časový
rozsah záměru,
intenzita vlivu)

Komentář

Ohrožené druhy C3 (dle ČS)
stolístek přeslenitý
(Myriophyllum
verticilliatum)

rozšíření rozvodny,
výstavba vedení

ne

rozšíření rozvodny,
výstavba vedení

Biotop druhu
nebude vůbec
dotčen.

ne

rozšíření rozvodny,
výstavba vedení

Biotop druhu
nebude vůbec
dotčen.

Druhy vyžadující pozornost C4a (dle ČS)
potočník vzpřímený
(Berula erecta)

rozšíření rozvodny,
výstavba vedení

C.II.5.3 Ekosystémy
Přírodní stanoviště
V dotčeném území, kterým je pásmo do 100 m od posuzovaného záměru byl proveden průzkum
vegetace. Jednotlivé vegetační segmenty byly očíslovány od 1 do 67. Seznam vegetačních
segmentů a mapa vegetačních segmentů jsou uvedeny v Biologickém hodnocení, viz Příloha č. 7.
Tabulka č. 36 Přehled zastoupení biotopů hodnoceného území
Kód a název biotopu
X1 Urbanizovaná území
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole
X5 Intenzivně obhospodařované louky
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty
X12B Ruderální stanoviště a nálety nepůvodních dřevin
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
X14 Vodní toky bez ochranářsky významné vegetace
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod ostatní porosty
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh
L3.1 Hercynské dubohabřiny
L6.5 acidofilní teplomilné doubravy

Vegetační segment
16, 17, 20, 38, 39
2, 10, 15, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 40,
41, 44, 49, 53, 56, 58, 61-62, 64-65
13, 21, 52
6, 8-9, 14, 18, 23, 25, 29, 32, 43, 54-55, 67
1, 3, 5, 11, 17, 20, 33, 39, 47, 57, 63
35
12, 37, 50, 60
45
5, 37, 48
22, 29, 38
35, 51, 63
35
35
1, 8, 11, 14, 20, 23, 30, 32-33, 38, 46-48,
55, 57, 59, 63, 66
35, 51
4, 7
42
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Obrázek č. 9 Mapa vegetačních segmentů

C.II.6. Krajinný ráz
V rámci Dokumentace EIA bylo zpracováno Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č.
9). Cílem této studie je zhodnotit stavbu z hlediska míry jeho konfliktnosti s hodnotami krajinného
rázu, tedy z hlediska míry zásahu do krajinného rázu.
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném
znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa
či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy
do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
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s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
• Vymezení dotčeného krajinného prostoru
Vzhledem k tomu, že v území již stavby stejného typu procházejí, představuje vymezený dotčený
krajinný prostor území, které může uvedený záměr především pohledově ovlivnit z pohledu
ochrany krajinného rázu. Hranice DoKP sledují nalezené vymezující horizonty a zohledňují i vztahy
v území.
Nejvýrazněji se záměr projeví v prostoru mezi samotnou TR Slavětice a sídlem Horní Dubňany.
Přesto je DoKP vymezena i dále na východ až k sídlu Dobřínsko, odkud se z výše položených míst
otvírají pohledy na Hrotovickou pahorkatinu, ve které se již v současnosti výrazněji uplatňují trasy
posuzovaného vedení.
• Charakteristika současného stavu krajiny dotčeného krajinného prostoru
Krajinný ráz je určitou základní doménou každé krajiny a je utvářen znaky přírodní, kulturní a
historické povahy udávajícími význam přítomnosti přírodní, kulturní a historické charakteristiky
daného území. Znaky při tom představují prvky a složky krajiny v určité konfiguraci a vzájemném
vztahu a jsou nositeli estetické a přírodní hodnoty území.
Trasy vedení procházejí krajinou Dukovanska. Charakter krajiny se v DoKP nemění a nemění se
tedy ani znaky krajinného rázu.
Současnou krajinu DoKP představuje odlesněný pahorkatinný prostor utvářený zemědělskou
krajinou obklopenou lesními porosty v okrajích s několika venkovskými sídly. Území je vymezeno
mezi hluboce zaříznutým údolím řeky Jihlavy a údolím Rouchovanky ze severovýchodní strany
prahem vytvářejícím určitý předěl místního významu mezi prostory Dukovan a Slavětic, stejně tak
na jihovýchodní straně hranice sleduje předěl mezi vstupujícím prostorem Kroměřížského
krajinného prostoru a okrajem Vysočiny. Směr SV – JV tvoří základní osu celého prostoru, a to jak
přírodní danou údolím Jihlavy a Rouchovanky a též údolími drobných vodních toků v prostoru, tak
i kulturní danou strukturou sídel a komunikacemi mezi nimi. Rouchovanka a Jihlava zde v podstatě
tvoří určitý průchozí prostor komunikační osy Kroměříž – Třebíč.
Přírodní segmenty v území jsou zastoupeny jen málo, především jde o údolí drobných vodotečí
jako je Olešná, Dolnodubňovský potok, Dobřínský potok. Podél těchto údolí zůstaly zachovány
pásy vzrostlé zeleně, místy jsou zachovány prostory niv a na několika místech jsou vybudovány
drobné vodní nádrže zajišťující retenci vody v území. Významnou úlohu v krajině též krají drobné
lesky, četná stromořadí a zeleň doprovázející sídla a jednotlivé stavební objekty.
Území je utvářeno především zemědělskou krajinou, jež obklopuje všechna venkovská sídla bez
vazby na ně. Zemědělské plochy představují hrubou mozaiku velkých scelených bloků především
orné půdy. Trvale zatravněných ploch je v krajině poskrovnu. Způsob využití krajiny má typické
znaky velkoplošné intenzifikace zemědělské výroby dané přítomností velkých scelených bloků
měnících měřítko zemědělské krajiny a ovlivňujících její ekologické funkce, zemědělskými areály
měřítkem přesahujících tradiční zemědělské dvory včetně těch panských, odvodňováním a
technickou úpravou vodních toků, výraznou geometrizací krajiny bez ohledu na charakter jejího
tradičního uspořádání a skladby.
Sídelní struktura v krajině je stabilizována již od 18. století, je podřízena správním centrům, avšak
řídí se základní osou území, sídla jsou v této ose až překvapivě čitelně uspořádána.
Charakteristická formace v území je především návesní a ulicová, jen výjimečně starší. Řada sídel
si zachovala historickou zástavbu bez významných narušení, vyjma drobných uprav a přestaveb a
místy nevhodných dostaveb. Blíže ke Krumlovu je patrný vliv města a pravděpodobně u Brněnské
aglomerace daný výstavbou bez kontextu. Charakteristické je odtržení sídla od současné krajiny,
sídelní útvar se stal určitým ostrovem obklopeným lány cizorodého měřítka. Do krajiny v podstatě
v současné době sídla v stupují jen pomocí komunikací. Místy jsou zachovalé prostory tradičních
zahrad a humen se sady. Komunikace odpovídají převážně měřítku tradiční zástavby, vyjma
některých úseků základní komunikace sledující osu území č. 152, v jsou podstatě vedeny
v původní historické stopě.
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Území je v současné době značně podřízeno dominující stavbě jaderné elektrárny u Dukovan. To
se projevuje nejen objekty samotné JE s typickými chladícími věžemi a správní budovou, ale též
přítomností nutné elektrické stanice a logicky navazující sítě nadzemních elektrických vedení do
této stanice zaústěných a stejně tak základních vedení mezi JE a transformovnou u Slavětic.
Obrázek č. 10 Dotčený krajinný prostor

• Vymezené oblasti krajinného rázu
V území je vymezena a do ÚAP ZÚR Kraje Vysočina oblast CZ0610-OB020 Moravskokrumlovsko.
Oblast představuje kontrastní prostor utvářený značně zorněnou plochou krajinou s výraznými
zářezy řek obklopenými mnoha přírodními scenériemi. Rozsáhlou zemědělskou krajinou a
významnými sídly vyznačujícími se prostory komponované barokní krajiny.
Oblast zahrnuje území údolí řek Oslavy a Jihlavy, zalesněné údolí Rokytné, prostor Náměšti nad
Oslavou, krajinný rámec Hartvíkovic, Mohelna, Hrotovic, Rouchovan a okolních obcí. Severní
výběžek území zasahuje k Vaneči a Jasenici, kde přechází do prostoru bítešské krajiny, na jižní
straně je oblast omezena Ryktnou. Krajina oblasti pokračuje za hranicemi k Moravskému Krumlovu.
Západní hranice tvoří přechodový prostor s krajinou Moravskobudějovicka, jejichž charakter je na
první pohled podobný, chybí však typická hluboce zaříznutá údolí řek.
Charakter území oblasti je pro okraje Kraje Vysočina netypická. Typická vrchovina nebo
pahorkatina se zde prakticky nevyskytuje.
Do poměrně rozsáhlého zarovnaného povrchu s plochými vrchy se zařízla výrazná skalnatá údolí
řek vytékajících z jádrové oblasti kraje. Nejvýraznější jsou údolí Jihlavy a Oslavy, o něco méně
hluboká a skalnatá jsou údolí Rokytné a Chvojnice. Východní třetina oblasti leží již v
Jihomoravském kraji.
Nereprezentativní prostor tvoří přechod do sousedního Moravskobudějovicka v prostoru Dalešic,
Odunce, Myslibořic a Valeče.
Typická pro území oblasti jsou hluboce zaříznutá údolí řek obklopená lesními porosty.
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• Vymezená místa krajinného rázu
V území nejsou v rámci ÚAP vymezena místa krajinného rázu, lze však říci, že DoKP charakterizuje
tuto část krajiny v rámci místa krajinného rázu, které lze nazvat Dukovansko.
• Uplatnění stavby z průhledů z širšího území
Změny provedené ve stávajícím prostoru se uplatní především v rámci vymezeného DoKP, mírně
však z dálkových pohledů, avšak vzhledem k aktuálnímu stavu území se nijak významně neprojeví.
Současné technicistní dominanty (JE Dukovany, další trasy vedení VN, současná TR Slavětice)
„vykrývají“ plánované změny.
• Problematická místa
Trasa vedení a rozšíření TR Slavětice neprochází krajinářsky hodnotnými místy. Částečně se
uplatní v krajinné scéně, kde se zároveň uplatňují lokální dominanty kostelů (Horní Dubňany,
Rouchovany a Dukovany). Tyto lokální dominanty jsou však již v současnosti zcela „potřeny“
stávajícími technicistními dominantami. Nevytváří tudíž specifické krajinářsky cenné enklávy.
• Vymezené krajinné prostory
V následujících tabulkách jsou uvedeny znaky vystihující charakteristiky a hodnoty krajinného rázu
DoKP (jedná se o charakteristiky, které mohou být záměrem ovlivněny, které jsou vyjádřením
hodnot krajiny dané přítomností určitých znaků a jevů). Ostatní znaky jsou zmíněny
v charakteristice každého prostoru.
Legenda k níže uvedeným tabulkám dle citované metodiky
Význam

Projev

Cennost

Z zásadní

´+ pozitivní

XXX jedinečný

S spoluurčující

0 neutrální

XX význačný

D doplňující

´- negativní

X běžný

Vliv
0 žádný
X slabý
XX středně silný
XXX silný
XXXX stírající

Znaky přírodní charakteristiky

Význam

Projev

Cennost

Vliv

reliéf plošší pahorkatiny

Z

0

X

0

drobné přirozené vodní toky s bohatou doprovodnou
vegetací

S

+

X

0

doprovodná zeleň kolem komunikací

D

+

X

0

vzrostlá zeleň v sídlech a v jejich okrajích

S

+

X

X

drobné rybníčky s okolní přirozenou vegetací

D

+

X

0

fragmenty květnatých luk v okolí sídel, toků a rybníků

D

+

X

0

Znaky kulturní charakteristiky

Význam

Projev

Cennost

Vliv

výrazně převažující agrární využití půdy

Z

-

X

0

dominující technicistní prvky - ZVN, JE Dukovany, TR
Slavětice, VE, vysílače GSM, průmyslové a
zemědělské objekty velkých prostorových a plošných
měřítek

Z

-

X

X
(posílení)

sídla vesnického typu s čitelnou původní urbanistickou
strukturou

S

+

X

0

na sídla navazují zbytky původního dělení plužiny

D

+

X

0

převažují v 50. letech scelené agrární plochy

S

-

X

0

drobnější silniční síť v původní historické stopě

D

+

X

0

osou území prochází drobná železniční trať

D

+

X

0

lesní porosty (především vymezující samotné DoKP)
mají hospodářský charakter

S

-/+

X

X
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lokální dominanty kostelů
Dubňany, Dolní Dubňany)

(Rouchovany,

Horní

D

+

X

X

v obcích převažují jednopodlažní domy v původní
hmotové skladbě doplněné o domy ve svém
architektonickém projevu bez historické návaznosti

D

+

X

0

Znaky historické charakteristiky

Význam

Projev

Cennost

Vliv

sídla vesnického typu s čitelnou původní urbanistickou
strukturou

S

+

X

0

na sídla navazují zbytky původního dělení plužiny

S

+

X

0

drobnější silniční síť v původní historické stopě

S

+

X

0

D

+

X

X

v obcích převažují domy v původní hmotové skladbě

D

+

X

0

Znaky prostorové povahy definující vztahy v
krajině a její měřítko

Význam

Projev

Cennost

Vliv

otevřená krajinná scéna

Z

0

X

0

Z

-

X

X
(posílení)

drobná vesnická sídla s navazujícími zbytky původního
dělení plužiny vytváří výrazný disharmonický kontrast
ke sceleným agrárním plochám

S

+

X

X (posílení
disharmon
ie)

DoKP na severu ohraničeno lesnatým údolím řeky
Jihlavy s vodními nádržemi Mohelno a Dalešice a na
jihu údolími řek Rokytná a Rouchovanky

S

+

X

X

v krajinné scéně převažují mohutné výškové stavby
atrahující zcela pozornost: JE Dukovany, ZVN, VE,
GSM vysílače, TR Slavětice

Z

-

X

X
(posílení)

lokální dominanty kostelů (Rouchovany, Horní
Dubňany, Dolní Dubňany)- výrazně potlačeny
stávajícími technicistními stavbami

D

+

X

X

lokální dominanty kostelů
Dubňany, Dolní Dubňany)

(Rouchovany,

Horní

velká měřítka tvořená scelenými agrárnímu kulturami

• Charakter působení záměru
Záměr představuje rozšíření a rekonstrukci vč. přeústění stávajících vedení. Předpokládá tak
změnu v konfiguraci a rozmístění jednotlivých stožárových míst, úpravu výšek některých stožárů a
jejich dílčím doplnění ve stávající lokalitě.
• Výčet základních environmentálních charakteristik ploch pro umístění a výstavbu
záměru a dotčeného území z hlediska krajiny
Tato část hodnocení uvádí přehled (shrnutí) nejvýznamnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území (DOKP), a jde především o charakteristiky vyjadřující strukturu a ráz krajiny,
ekologické funkce související s krajinným rázem, území zvýšených hodnot deklarovaných
historickým, kulturním nebo archeologickým významem.
Tabulka č. 37 Přehled odpovídajících hodnot a jejich ovlivnění záměrem
Charakteristika

Plochy pro umístění a
výstavbu záměru

Dotčené území

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

NE

NE

NE
NE

NE
NE

Zvýšené přírodní hodnoty
Velkoplošná chráněná území
Maloplošná zvláště chráněná území
Území NATURA 2000
Ptačí oblast
Významné biotopy vytvářející přírodní hodnotu krajinného
rázu
Území RAMSAR
Územní přírodních parků

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
103

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Plochy pro umístění a
výstavbu záměru

Charakteristika

Dotčené území

Místa a prvky vytvářející zvýšenou kulturní a historickou hodnotu v území
Památky
Památné zóny a rezervace
Historické krajiny (památková krajinná zóna)
Archeologická naleziště

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

Krajinné hodnoty vytvářející harmonické vztahy a měřítko a estetickou hodnotu krajinného rázu
Významná struktura krajiny
Významné komponované prostory v krajině
Krajinné kulturní dominanty
Významné přírodní dominanty

NE
NE
NE
NE

NE
NE
NE
NE

C.II.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie. Jeho výstavba a pozdější provoz může mít určitý vliv na zdraví obyvatel okolních
obcí. Posouzení vlivu EM pole a hlukové expozice na zdraví obyvatel v dotčeném území
vyvolaného realizací posuzovaného záměru vychází ze zhodnocení současných podmínek
s výhledem na předpokládaný stav určený navrhovanou změnou. Posouzení vlivu na veřejné
zdraví, viz Příloha č. 6, posuzuje realizaci záměru z pohledu vlivu EM pole a expozice hluku na
veřejné zdraví, a to jak v období výstavby, tak i po uvedení do standardního provozu. Hlavní
výstupy z uvedeného Posouzení jsou uvedeny v kapitole D.I.1.
Hodnocení vlivu na zdraví vztahujeme na záměrem potenciálně dotčenou část obyvatel v obcích
nacházejících se v malé vzdálenosti od přenosových tras posuzovaného záměru a objektu
rekonstruované rozvodny. Jsou to obyvatelé pouze tří obcí Slavětice, Dukovany a Rešice, v nichž
žije celkem 1400 osob z toho 204 dětí ve věku do 14 let. Tyto lokality, respektive jejich části, byly
identifikovány autory hlukové studie jako potenciálně exponované hluku posuzovaného záměru.
V blízké vzdálenosti od rozvodny a posuzovaných úseků tras vedení se nachází pouze sedm
objektů sloužících k trvalému pobytu osob, z toho 5 objektů se nachází v katastru obce Slavětice.
Pro obyvatele těchto objektů můžeme tedy hodnotit případná zdravotní rizika pocházející
z posuzovaného záměru. Pro tyto objekty byla také vypracována hluková studie, která bude použita
pro výpočet potenciálních zdravotních rizik z hlukové expozice. Kompletní posouzení hlukové
situace na obyvatele vyskytující se v blízkosti dotčených CHVePS a CHVeP je řešeno v rámci
zpracované Hlukové studie (viz Příloha č. 4) a v Posouzení vlivů na zdraví (viz Příloha č. 6), které
jsou součástí předkládané Dokumentace.
Pokud jde o rizika expozice elektromagnetickým neionizujícím zářením, jsou obyvatelé i těchto obcí
mimo bezprostřední kontakt se záměrem, jejich riziko spočívá pouze v náhodném kontaktu s EM
polem při nahodilém pobytu v bezprostředním okolí trasy zvn. Zdravotní riziko expozice EM polem
obyvatel i v těchto blízkých obydlích můžeme považovat vzhledem k hodnocení tohoto záměru za
prakticky nulové.
Tabulka č. 38 Potencionálně dotčené lokality a objekty
Obec

Okres

Dukovany
Slavětice
Rouchovany
Rešice
Horní Dubňany

Hlukem potenciálně exponovaná lokalita
RD Dukovany, č.p. 140,

Třebíč

Znojmo

RD Slavětice, č.p. 47 , č.p. 51, č.p. 88, č.p. 93, a č.p. 100
neidentifikována exponovaná lokalita
Rešice č.p. 170
neidentifikována exponovaná lokalita

C.II.8. Hmotný majetek
Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří budovy, pozemky, chmelnice, vinice a sady, ale také movité
kulturní památky a jiné.
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V případě pozemků, kterými záměr prochází nebo se vyskytuje v jeho blízkosti, se jedná především
o pozemky ZPF, PUPFL nebo plochy jiného charakteru. Přesné dotčení hmotného majetku ve
formě pozemků ZPF nebo PUPFL bude upřesněno až v navazujících stupních projektové
dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby). Podle energetického zákona bude
k posuzovanému vedení vyhrazeno ochranné pásmo s charakterem věcného břemene. Tato
omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků a provozovatelem vedení.
Využití pozemků a činností v ochranném pásmu vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná
omezení. Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý (stožárová místa) i dočasný zábor
zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Posuzovaný záměr je veden mimo zastavěná území sídel i rekreační oblasti. V ochranném pásmu
rozšířené TR Slavětice vč. koridoru přeústěných vedení se nenacházejí žádné stavby trvalého
charakteru. V koridoru stávajících i nových vedení se vyskytuje pouze několik objektů pro výkon
práva myslivosti a drobný sakrální objekt.
Přehled objektů vyskytující v blízkosti trasy vedení je uveden v následující tabulce:
Tabulka č. 39 Objekty vyskytující se v blízkosti trasy vedení
Obj. č.
1
2
3
4
5

Katastrální území
Slavětice
Slavětice
Slavětice
Slavětice
Slavětice

Objekt
Rodinný dům č.p. 100
Rodinný dům č.p. 47
Rodinný dům č.p. 93
Rodinný dům č.p. 88
Rodinný dům č.p. 51

Vzdálenost od
rozvodny

Vzdálenost od osy vedení

365 m
279 m
182 m
181 m
137 m

V433/833 – 346 m
V433/833 – 481 m
V437/438 – 428 m
V437/438 – 408 m
V437/438 – 289 m

C.II.9. Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů
Zvláštní skupinu tvoří památky zařazené na Seznam světového dědictví (tzv. památky UNESCO)
na základě schválené Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která vstoupila
v platnost dne 17. 12. 1975. Na území České republiky je do současné doby vyhlášeno celkem
12 památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO. Záměr nezasahuje do žádné
památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Záměr je umístěn převážně do volné zemědělsky obhospodařované krajiny. V rámci
posuzovaného záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky chráněné ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb. a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Záměr rovněž nezasahuje
do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny, a to včetně památkového ochranného
pásma.
Kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů je podrobně popsáno
v kapitole C.I.6.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného památkově chráněného území ani ochranného pásma,
nedotýká žádné kulturní památky. Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění
vedení se tedy nachází v území UAN III. kategorie. Záměr neprochází přes území ÚAN I., II. ani
IV. kategorie. Nelze však vyloučit přítomnost drobné sakrální architektury, resp. latentních
archeologických nalezišť v blízkosti tras vedení. Záměr nezasahuje do žádné památky zapsané na
seznamu světového dědictví UNESCO.

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
105

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

C.III. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit
Záměr představuje rozšíření a rekonstrukci elektrické stanice Slavětice a zaústění stávajících a
nových vedení, který se svým rozsahem dotýká území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
Hlavní údaje o stavu životního prostředí v dotčených územích jsou popsány v předchozích
kapitolách.
Širší dotčené území tvoří odlesněný pahorkatinný prostor utvářený zemědělskou intenzivně
využívanou krajinou. Zemědělské plochy představují hrubou mozaiku velkých scelených bloků
především orné půdy. Důsledkem převahy orné půdy je nízká ekologická stabilita dotčeného
území, která se realizací záměru prakticky vůbec nezmění.
I přes intenzivní zemědělské využití krajiny bylo v dotčeném území popsáno celkem 47 druhů
zvláště chráněných rostlin a živočichů. Poměrně velká biologická rozmanitost souvisí s prolínáním
prvků kontinentální a panonské biogeografické oblasti. Záměrem však bude dotčena pouze malá
část těchto druhů.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho pevně danými technickými požadavky nelze stanovit
environmentálním limit ve vztahu k biologické rozmanitosti.
Záměr nebude mít na stav vodních útvarů prakticky žádný vliv.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je podstatná skutečnost, že záměr je navržen mimo osídlené
oblasti.
Koridory podél řešených tras vedení se vyznačují, i vzhledem k rozsahu záměru, téměř shodnými
krajinnými typy, určenými především přírodní charakteristikou a mírou urbanizace. Na řadě úseků,
které jsou podrobněji specifikovány v předchozím textu a přílohách Dokumentace EIA, se trasy
dotýkají přírodovědecky hodnotných stanovišť a lokalit. Podrobný popis je uveden v předchozích
kapitolách a zpracovaných studiích.
Pravděpodobný vývoj stavu životního prostředí v případě neprovedení záměru lze předpokládat
podobný, jako v případě realizace záměru. Část tras vedení vede ve stávajícím koridoru, který je
pravidelně udržován v rámci údržby ochranného pásma. OP nových vedení bude taktéž pravidelně
udržováno, a tak lze důvodně očekávat podobný vývoj jednotlivých složek ŽP v ochranném pásmu
stávajícího i nového vedení.
Změna klimatu a energetika
V sektoru energetiky bude v Evropě vlivem změny klimatu velmi pravděpodobně docházet
k rozdílům v nabídce energie a poptávce po ní. Změna klimatu také ovlivní distribuci srážek
v průběhu roku a to se promítne do výroby elektrické energie z vodních zdrojů. Nepříznivý vliv
na chladící proces tepelných elektráren může mít předpokládaný nižší objem srážek v letním
období a větší četnost extrémně horkých období. V neposlední řadě mohou mít změny klimatu vliv
na distribuční soustavy a přenosovou soustavu, které mohou být ovlivněny nejen zvýšenou
poptávkou po chlazení v době vzrůstajících letních špiček, ale také dopady extrémních jevů typu
vichřic, povodní a extrémů teplot.
Dlouhodobé extrémně vysoké teploty mají nepříznivý vliv na chladící procesy tepelných elektráren
(jaderných, uhelných a paroplynových) a spolu s vyšší spotřebou elektřiny na chlazení v kumulaci
s plánovanou údržbou zdrojů a sítí, mohou mít za následek přetížení sítě a v extrémním případě
může dojít k rozpadu sítě. Na druhou stranu dlouhodobě extrémně nízké teploty mohou způsobit
komplikace v oblasti zásobování energiemi, zvýšená námraza může ohrozit přenosovou
i distribuční soustavu.

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
106

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Extrémní meteorologické jevy (vichřice, tornáda) mohou mít za následek narušení přenosových sítí
vedoucích až k celkové dezintegraci elektrizační soustavy, vyřazení některých výroben elektřiny,
omezit produkce biomasy pro energetické účely, v případě zasažení průmyslových závodů,
omezení výroby a distribuce.
Nárůst průměrných ročních teplot může ovlivnit rozložení námrazových i větrových oblastí, které
se berou v potaz při projektování stožárových konstrukcí včetně zavěšení vodičů. Mapy
námrazových a větrových oblastí jsou pravidelně aktualizovány a vždy zohledněny v technickém
řešení stavby.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH
VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
D.I. Charakteristika
a
hodnocení
velikosti
a
významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých
i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z
výstavby a existence záměru
Uvažované vlivy se posuzují včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci
záměru, dále s ohledem na použité technologie a látky, emise znečišťujících látek a nakládání s
odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k
aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání
přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí.

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a provozu
nadzemních přenosových vedení elektrické energie a elektrické stanice lze předpokládat výskyt
přímých a nepřímých vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí. V daném případě přichází
v úvahu zejména přímý vliv elektromagnetického pole. Ostatní v úvahu připadající nepřímé vlivy
jsou vlivy hluku v důsledku stavebních činností a dopravního provozu.
V rámci Dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví (viz Příloha
č. 6), ve kterém bylo hodnoceno dotčení obyvatelstva a to zejména z hlediska vlivů
elektromagnetických polí podél vedení a elektrické stanice a vlivů hluku způsobeným
posuzovaným záměrem. Výstupy z této studie jsou uvedeny v následujících kapitolách.
D.I.1.1 Sociálně ekonomické vlivy
Sociálně ekonomické vlivy zohledňují jak vliv posuzovaného záměru na sociální funkci bydlení,
hodnotu nemovitosti nebo stavby vyskytující se v ochranném pásmu, které jsou záměrem
omezené, tak i vlivy demografické a socio – psychologické. Vzhledem k tomu, že se jedná o
rozšíření a rekonstrukci elektrické stanice a výstavbu vedení zvn lze předpokládat, že sociálně
ekonomická situace obyvatelstva dotčeného posuzovaným záměrem se v rámci realizace záměru
nezmění.
Demontáž a výstavba
V průběhu realizace záměru může mít jeho výstavba vliv na věkovou strukturu obyvatel, poptávku
po sociálních službách, stravovacích a ubytovacích zařízení a zejména zvýšenou fluktuaci
pracovních skupin. V důsledku toho je možné předpokládat navýšení ekonomiky v dané oblasti.
Tento vliv je však časově a prostorově omezený pouze na dobu realizace záměru.
Významným vlivem na obyvatelstvo vyskytující se v blízkosti záměru je zejména hluk v rámci
rekonstrukce elektrické stanice a z demolice stávajících vedení a výstavby nových vedení.
Za předpokladu dodržení platným hygienických limitů na zdraví a preventivních opatření
uvedených v příloze č. 4 se nepředpokládá významné zvýšení rizika ohrožení veřejného zdraví
osob vyskytující se v blízkosti vedení.
V období demolice a výstavby může být psychická pohoda dotčena nepříjemnými účinky hluku a
případně zvýšené prašnosti. Vzhledem k povaze stavby a dostatečné vzdálenosti naprosté většiny
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okolního osídlení budou takové vlivy, pokud se vůbec vyskytnou, spíše výjimečné a časově značně
omezené.
Provoz
V průběhu provozu záměru nebude zapotřebí zvýšený výskyt pracovních skupin, ojedinělý výjezd
pracovníků se předpokládá v případě revize nadzemního vedení nebo oprav na vedení v důsledku
vzniklé havárie. Z tohoto důvodu se nepředpokládá ovlivnění sociálně ekonomické úrovně
obyvatelstva v dotčeném území.
Při dodržení platných hygienických limitů bude vlastní provoz záměru v souladu s požadavky
nařízení vlády č. 291/2015 Sb. v platném znění a nebude tedy mít negativní vliv na obyvatelstvo
vyskytující se v blízkosti záměru.
Sociálně ekonomické vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska celkové významnosti, časového
a prostorového rozvržení posuzovaného nadzemního provedení zanedbatelné. Při dodržení
platných hygienických limitů se nepředpokládají nepříznivé vlivy na zdraví osob vyskytující se
v blízkosti posuzovaného záměru.
D.I.1.2 Elektromagnetické pole
V okolí elektrických nábojů vzniká elektrické pole, které, pokud je mu člověk vystaven (exponován),
interaguje s lidskými tkáněmi. Pokud vodičem protéká elektrický proud, vzniká kromě elektrického
pole rovněž magnetické pole, které má rovněž schopnost interagovat s tkáněmi. Posuzované
vedení je případem, kdy kolem něj vznikající elektrická (dále EF) a magnetická pole (dále MF) mají
frekvenci 50 Hz a jsou zařazována do oblasti polí extrémně nízkých frekvencí (<300 Hz, dále ELF).
ELF EF pronikající do lidského těla je značně zeslabeno z důvodu elektrických vlastností kůže a
orgánů. Na povrchu lidského těla v relativně silných ELF EF se může kumulovat elektrický náboj,
který může být příčinou nepříjemných pocitů, vstávání vlasů či ježení chlupů. Mnohem slabší ELF
EF se však může indukovat uvnitř těla (dále Eie) a způsobovat tak vznik indukovaných elektrických
proudů v organismu ELF MF jenž lehce proniká do tkání. V těle se tedy významně nezeslabuje a
rovněž indukuje v těle vnitřní elektrické pole (Eim) a elektrický proud.
Biologické účinky vnitřního elektrického pole (Ei), indukovaného jak vnějším elektrickým, tak
magnetickým polem, se projevují především stimulací periferní a centrální nervové tkáně, která pak
může ovlivňovat neurobehaviorální funkce (narušení stability a koordinace pohybů, tj. ovlivnění
vestibulárního aparátu) a sítnicové fosfeny v oku (mžitky, hvězdičky před očima, tj. ovlivnění
centrální nervové soustavy). Tyto účinky jsou pouze okamžité (akutní), žádné dlouhodobé
(chronické) účinky nebyly prokázány.
Byly rovněž zkoumány další možné účinky obou polí v intenzitách, které lze běžně očekávat
v pracovním nebo komunálním prostředí. Byly to např. možné vlivy na neuroendokrinní systém,
neurodegenerativní onemocnění, kardiovaskulární onemocnění, reprodukční systém, vývoj jedince
a karcinogenní onemocnění. Některé slabé asociace mezi expozicemi ELF a těmito biologickými
účinky byl zjištěny pouze u velmi silných polí, kterými nemůže být běžné obyvatelstvo exponováno.
I když výzkum na tomto poli stále pokračuje, v současnosti převládá odborný názor, že ELF MF, i
když lehce proniká do organismu, má zanedbatelný karcinogenní potenciál. Ostatní účinky, např.
bolení hlavy, stres, kožní choroby, hypersenzitivita apod. se jeví ve světle vědeckých poznatků jako
irrelevantní.
K bezpečnému omezení expozic elektromagnetickými poli jsou v Nařízení vlády č. 291/2015 Sb.
stanoveny referenční hodnoty pro intenzitu elektrického pole Elimit a magnetickou indukci Blimit.
Expozice slabšími poli, než jsou stanovené referenční hodnoty pro vnější elektrická a magnetická
pole v kontextu tohoto NV tedy neznamená žádné zdravotní riziko. Pokud jsou tyto referenční
hodnoty překračovány, neznamená to ovšem automaticky zvyšující se riziko. Záleží pak na
konkrétní expoziční situaci a je nutno využití druhého typu limitů, tzv. nejvyšších přípustných
hodnot, stanovených pro indukované vnitřní elektrické pole v těle.
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Pro posouzení vlivu na zdraví je v NV č. 291/2015 Sb. zavedena jako nejvyšší přípustná hodnota
nová veličina - modifikovaná intenzita elektrického pole Emod, která komplexně postihuje vliv
elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole. Nepřekročení nejvyšší přípustné hodnoty
modifikované intenzity elektrického pole zaručuje, že osoby, které jsou vystaveny neionizujícímu
záření, jsou chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického
pole (energetického vedení). V Nařízení vlády se uvádí, že pokud intenzita elektrického pole E a
magnetická indukce B nepřesáhnou referenční úroveň, není nutné počítat modifikovanou intenzitu
elektrického pole v tkáni Emod , která je definována jako nejvyšší přípustná hodnota expozice.
Tedy pouze při překročení nejvyšší přípustné hodnoty, lze hovořit o zvyšujícím se zdravotním riziku.
Zároveň je na tomto místě nutné uvést, že nedodržením referenčních hodnot, ale dodržením
nejvyšších přípustných hodnot, není zcela zamezeno zvýšené riziko možné interakce
magnetického pole od elektrického vedení s některými elektronickými zařízeními implantovanými
do těla exponovaných osob, např. kardiostimulátorů, protéz z feromagnetických materiálů apod.
Přehled referenčních a nejvyšších přípustných hodnot pro komunální a pracovní prostředí je
uveden v tabulce 40.
Tabulka č. 40 Přehled limitních hodnot pro nízkofrekvenční pole 50 Hz pro fyzické osoby
v komunálním a pracovním prostředí

•
•
•

Efektivní hodnoty
(emag. pole)

Limit komunální
prostředí

Limit pracovní
prostředí

Emod ČR [V/m]
Elimit [V/m]
Blimit[µT]

0.2
2000
200

1.0
10000
2000

Emod – nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického pole uvnitř těla
Elimit – referenční hodnota pro vnější elektrické pole
Blimit – referenční hodnota pro vnější magnetické pole

Při expozici osob EM polím s frekvencí nižší než 100 kHz se doposud převážně hodnotily vlivy na
zdraví působením v těle indukované proudové hustoty. To se u nízkých frekvencí projeví nepříznivě
již při mnohem nižším EM poli, než jeho projev manifestující se jako ohřívání tkáně těla. Navíc je
potřeba vzít do úvahy i to, že u nízkofrekvenčních EM polí se hodnotí okamžitá expozice a o
překročení proto může rozhodnout i krátkodobé maximum proudu indukovaného v těle (např.
jediným impulsem magnetického pole). Souvisí to s charakterem zdravotního rizika, takže
elektrický proud v těle působí na nervovou soustavu prakticky bez zpoždění.
V tabulce č. 41 jsou shrnuty známé zdravotní projevy zjištěné při různých hustotách indukovaného
elektrického proudu s velmi nízkou frekvencí (z intervalu od 4 Hz do 1 kHz).
Tabulka č. 41 Projevy působení indukovaného proudu v těle člověka
Proudová hustota
(A/m2)
< 0,001
0,001 – 0,01
0,01 – 0,1
0,1 – 1
>1

Projevy
nebyly zjištěny žádné projevy
nepatrné biologické projevy
dobře zjištěné jevy, vizuální efekty (magnetofosfeny), možnost ovlivnění nervové soustavy,
publikovány zprávy o snazším hojení zlomenin
zjištěny změny v dráždivosti nervového systému; práh stimulace, možná zdravotní rizika
možné narušení srdečního rytmu nebo arytmie; nesporná zdravotní rizika

Demontáž a výstavba
Vlastní demolice stávajícího vedení a výstavba nového zdvojeného vedení nemá vliv na veřejné
zdraví obyvatelstva z hlediska elektromagnetického pole.
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Provoz
• Expoziční scénáře
Česká technická norma PNE 33 3300 definuje nejkratší vzdálenosti vodičů od země ve volné
krajině. Z ní je zřejmé, že pro vedení napěťové hladiny 400 kV je nejkratší vzdálenost k zemi ve
volné krajině s normálním terénním profilem a na volně přístupných místech pouhých 8 m. Norma
se však odkazuje na původní nařízení vlády 1/2008 Sb. pracující s indukovanou proudovou hustotu
v mA/m2 pro místa přístupná veřejnosti a pro prostory nepřístupné veřejnosti.
Pro dodržení požadovaných hodnot nových, současně platných hygienických limitů, je však
vyžadována větší výška vodičů nad terénem, než postačuje podle ustanovení této starší technické
normy. Pro provozovatele přenosových soustav ze zákona vyplývá povinnost dodržení ustanovení
uvedených v dokumentu vyšší právní síly, tedy v Nařízení vlády 291/2015 Sb.
Vhledem k situaci, kdy se posuzované vedení zvn 400 kV V439/440 setkává s již existujícími
vedeními v různých konfiguracích, byly pro účely zpracování „Dokumentace záměru“ posuzovány
dva možné expoziční scénáře charakterizované jednak jako souběh tří dvojitých vedení 400 kV
(V439/440, V436/834 a V437/438), dále souběh a křížení jednoduchých vedení V434 a V435,
V834, V436 a dvojitého vedení V439/440.
Zvláště je potom (jako třetí expoziční scénář) posuzována situace u rozvodny Slavětice kde je
hodnocen stav zátěže EMF v místech zaústění jednotlivých vedení do této rozvodny, stav v místě
vstupu vedení do rozvodny a uvnitř rozvodny.
Pro hodnocení zdravotních rizik tedy můžeme definovat tři expoziční scénáře.
− Expoziční scénář 1. Souběžné vedení
Dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV, které je umístěno na stožárových konstrukcích tvaru
Dunaj (základní výška kotevního stožáru 44 m, nosného 46 m, a podle potřeby zvyšována tak, aby
byla dodržena minimální bezpečná výška vodičů nad terénem; délka dvojitého vedení je cca 16,3
km),
• Dvojité vedení tvaru Dunaj (posuzované vedení V439/440 v úseku hranice TR Slavětice
– lomový bod R6) 20 m - celková šířka koridoru tak v běžné trase činí 69,4 m
s projektovanou minimální výškou fázových vodičů nad terénem 12,5 m.
• Souběžné dvojité vedení tvaru Dunaj (V436/834 v úseku hranice TR Slavětice – lomový
bod R4), 20 m - celková šířka koridoru tak v běžné trase činí 69,4 m.
• Souběžné dvojité vedení tvaru Donau 1974 (V437/438 v úseku hranice TR Slavětice –
stávající st. č. 12) Šíře koridoru 79,4 m v běžné trase.
− Expoziční scénář 2. Místo křížení několika vedení v lokalitě Prašnice
Situace v této lokalitě je poměrně komplikovaná. Jde o několik vzájemně se elektromagnetickým
polem ovlivňujících vedení zvn s vodiči umístěnými na různých typech stožárů. Pro posouzení jejich
vzájemného vlivu byly v této lokalitě vymezeny tři výpočtové řezy charakterizující vzájemné pozice
jednotlivých vedení. Jejich schéma je uvedeno v tab. 42.
Tabulka č. 42 Souběhy a křížení přenosových soustav zvn v lokalitě Prašnice

•

Výpočtový řez 1

Výpočtový řez 2

Výpočtový řez 3

V434
V435

V434
V834

V434
V435
V834
V436
V439/440

Vedení ve výpočtovém řezu 1 - V434-V435 přechod ze stožárové konstrukce „Dunaj“ na
„Portál“ a „Portál – nízký“. Projektovaná minimální výška fázových vodičů nad normálním
terénním profilem 12,5 m.
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•

Vedení ve výpočtovém řezu 2 - V 434, V834 přechod ze stožárové konstrukce „Portál“
na „Dunaj“. Projektovaná minimální výška fázových vodičů nad normálním terénním
profilem: 12,5 m.
• Vedení ve výpočtovém řezu 3 - křížení a souběžné vedení několika soustav. Jde o
přechody ze stožárové konstrukce „Dunaj“ na „Portál“, „Portál-nízký“ na „Dunaj“, „Dunaj“
na „Portál“ a „Dunaj“ včetně dvojitého vedení tvaru „Dunaj“. Projektovaná minimální výška
fázových vodičů nad normálním terénním profilem pro vedení V434, V435, V436 a
V439/440) 12,5 m a pro vedení
V834 je 24,4 m. Tato výška je dána normou
požadovanou minimální vzdáleností vedení V834 od podcházejícího vedení V435.
− Expoziční scénář 3. Rekonstruovaná TR Slavětice
K záměru na rozšíření a rekonstrukci rozvodny 420 kV Slavětice je navrženo nové zaústění tras
stávajících dvojitých vedení s označením V437/438, V434/435 a V481/482, tras zdvojení
stávajících jednoduchých vedení s označením V433/833 a V436/834, trasy nového dvojitého
vedení s označením V439/440 a tras jednoduchých stávajících vedení s označením V483, V484,
V485 a V486 v nezbytném rozsahu tak, aby předmětná vedení zaústila do rekonstruované
rozvodny Slavětice v místech, kde budou po její rekonstrukci umístěny příslušné vstupní portály.
Navržené změny zaústění mimo vedení s označením V436/834 a V439/440 mají vliv do stávajících
tras pouze v úseku bezprostřední blízkosti rozvodny Slavětice, tj. do vzdálenosti cca 1,3 km od
rozvodny.
Pro všechny výše definované expoziční scénáře byly vypočteny průběhy limitních hodnot
elektrického a magnetického pole. Ve všech třech případech byla zadavatelem stanovena
minimální výška fázových vodičů vedení 400 kV nad normálním profilem terénu 12,5 m. Tato
hodnota byla použita pro výpočty hodnot elektrického pole a magnetické indukce a jejich porovnání
s referenčními hodnotami u modifikované intenzity elektrického pole s nejvyšší přípustnou
hodnotou Emod pro výši 1,8 m nad terénem s akceptováním přísnějšího hodnocení pro případ
expozice oka a hlavy.
• Výsledky výpočtů expozic v nejhorším případě
− Expoziční scénář 1: souběh vedení 400 kV
Minimální výška fázových vodičů nad zemí těchto dvojitých vedení V439/440 tvaru Dunaj v úseku
od hranice TR Slavětice po lomový bod R6, V436/834 v úseku od hranice TR Slavětice po lomový
bod R4 a vedení V437/438 tvaru Donau 1974 v úseku od hranice TR Slavětice po stávající stožár
12 tohoto vedení je investorem ve všech případech projektována s ohledem na modifikovanou
intenzitu elektrického pole Emod na výši 12,5 m nad terénem. Zpracovatelem dokumentace
„Posouzení vlivu neionizujícího záření“ (J.Světlík, ČEPS Invest,a.s., leden 2018) bylo definováno
uspořádání fázových vodičů s nejvyššími hodnotami modifikované intenzity elektrického pole pro
které byly následně vypočteny a modelovány průběhy intenzit elektrického pole E a magnetické
indukce B a hodnoty Emod pro oboustrannou vzdálenost od os posuzovaných vedení.
Průběhy obou veličin pro samostatné vedení 2x400 kV V 439/440 jsou zobrazeny v dokumentaci
„Dvojité vedení 400kV tvaru Dunaj ((439/440) v souběhu s dvojitým vedením tvaru Dunaj
(V436/834) a dvojitým vedením tvaru Donau 1974 (V437/438)“.
Z výsledků je zřejmé, že maximální hodnoty intenzity elektrického pole pod posuzovaným vedením
V 439/440 dosahují přibližně trojnásobku limitní hodnoty Elimit a v celé délce do 50m oboustranně
od osy vedení neklesají pod hodnotu 3000 V/m. Z tohoto důvodu byl vypočten a modelován průběh
modifikované intenzity elektrického pole pod posuzovaným vedením. Z výsledků je zřejmé, že
hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod v celém průběhu nedosahuje ani poloviny
stanoveného limitu 0,2 V/m.
Následující výpočet pro magnetickou indukci dokladuje, že maximální hodnoty magnetické indukce
B(µT) dosahuje ve vzdálenostech cca 10 m oboustranně od osy vedení a to v hodnotách do 50
µT, čímž naplňuje pouze ¼ referenční hodnoty Blimit dle NV č. 291/2015 Sb.
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− Expoziční scénář 2: lokalita Prašnice - křížení vedení
Výpočty intenzity elektrického pole, modifikované intenzity elektrického pole a magnetické indukce
v závislostech jejich hodnot na stranové vzdálenosti od osy vedení v této lokalitě je uvedeno
v dokumentaci „Posouzení vlivu neionizujícího záření“ (J.Světlík, ČEPS Invest,a.s., leden 2018) .
Vedení všech tras v lokalitě Prašnice si vyžádalo zjištění jejich vzájemného vlivu na EMF ve třech
výpočtových řezech. Jejich popis je uveden výše v kapitole 3.3.
Minimální výška fázových vodičů nad zemí těchto vedení i v lokalitě Prašnice je investorem
projektována na výši 12,5 m nad terénem, v případě křížení vedení V834 ve výši 24,4m nad
terénem. Zde je tato výška limitována normovaným požadavkem minimální vzdálenosti od
podcházejícího vedení V435.
Z výsledků je zřejmé, že maximální hodnoty intenzity elektrického pole E ve všech třech řezech
překračují hodnotu Elim , ve výpočtovém řezu 3 dosahují nejvyšší hodnoty překračující 7000 V/m.
Pod hodnotu 2000 V/m se dostávají teprve oboustranně 40m od osy vedení (řez 1 a 2) v případě
řezu 3 teprve až ve vzdálenostech kolem 80-110m. Z těchto důvodů byly pro všechny tři řezy
vypočteny a modelovány průběhy modifikované intenzity elektrického pole pod posuzovanými
vedeními. Z výsledků je zřejmé, že nejvyšší přípustná hodnota modifikované intenzity elektrického
pole Emod ve všech třech řezech a v všech vzdálenostech od os posuzovaných vedení dosahuje
v maximálních hodnotách pouze přibližně poloviny stanoveného limitu 0,2 V/m.
Následující výpočet pro magnetickou indukci dokladuje, že maximální hodnoty magnetické indukce
B(µT) dosahují pro všechny tři řezy hodnot nejvýše 70 µT (řez 3) a 50 µT (řezy 1 a 2), čímž je
dosahováno pouze ¼ referenční hodnoty Blimit dle NV č. 291/2015 Sb.
Z obou výše diskutovaných expozičních scénářů vyplývá, že minimální projektované výšky
spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem vyhovují hygienickému limitu
modifikované intenzity elektrického pole Emod stanovené dle NV č. 291/2015 Sb.
− Expoziční scénář 3 : rekonstrukce rozvodny Slavětice
TR Slavětice je klasická rozvodna 420 kV s ocelovými konstrukcemi na betonových základech a
šířkou polí 22 m. Rekonstrukce rozvodny 400 kV je vyvolána přípravami na modernizaci a rozšíření
jaderné elektrárny Dukovany. Proto byl posouzen vliv EMF na blízké okolí rekonstruované rozvodny
kde lze předpokládat výskyt fyzických osob, které by mohly být těmito poli exponované. Studie
„Posouzení vlivů elektromagnetického pole 50 Hz podle nařízení vlády 291/2015 Sb. pro rozšíření
a rekonstrukci rozvodny 400 kV Slavětice“, Ing. M. Švancar leden 2018 uvádí výsledky hodnocení
tří specifických působení EMF v této lokalitě jako vlivy :
• elektrického a magnetické pole kolem rozvodny
• elektrického a magnetické pole pod zaústěným vedením
• elektrického a magnetické pole kolem transformátorů
•

Elektrické a magnetické pole kolem rozvodny – rozložení v kolmém směru od plotu mimo
zatížený vývod
Tato část počítá a hodnotí EMF v prostoru kolem TR Slavětice mimo zaústěná vedení. Tato část
studie používá k hodnocení rizika expozice EMF hodnot naměřených na podobné rozvodně
Hradec u Kadaně. Z vypočtených hodnot závislosti E, B a Emod na vzdálenosti od plotu rozvodny je
zřejmé, že plot působí jako stínění elektrického pole (intenzita prakticky 0 kV/m). Magnetické pole
sice plotem není úplně stíněné, ale ve vzdálenosti reálného výskytu osob je velmi slabé.
Je tedy evidentní, že hodnoty elektrického i magnetického pole mimo rozvodnu jsou nižší než
referenční hodnoty. V rozvodně sice dochází k překročení referenční hodnoty pro zaměstnance
(cca 11 kV/m), ale podle platné normy ČSN 332040 není limitní hodnota přípustná pro osoby
s elektrotechnickou kvalifikací ani zde překračována.
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•

Elektrické a magnetické pole kolem rozvodny v okolí zaústění vedení, výpočet E, B, Emod
pro konstrukční výšku vodičů 12,5 m nad normálním terénním profilem
Největší elektromagnetické pole v okolí rozvodny Slavětice se vyskytuje v místě zaústění
jednotlivých vedení a jejich souběhu. Podle projektovaných zaústění vstupů vedení do rozvodny
Slavětice jsou posuzovány následující konfigurace :
− 2.1 zaústění
2x400 kV na stožárech typu Dunaj pro vedení V481/482, V433/833,
V434/435, V437/438, V439/440, V436/834
− 2.2 zaústění 2x400 kV na stožárech typu portál (třídřík) – V483, V484, V485
− 2.3 profil severní strana rozvodny (vedení V483, V484, V485, V434/435)
− 2.4 profil jižní strana rozvodny (vedení V437/438, V439/440)
Ve všech případech je ve výpočtech uvažována nadzemní výška vodičů 12,5m nad úrovní terénu.
Z průběhu z křivek závislostí hodnot E, B a Emod na osové vzdálenosti od posuzovaného zdroje
EMF vypočtených a graficky znázorněných ve studii EGU-HV lze odhadnout nejvyšší hodnoty
příslušného výpočtu a ty porovnat s platnými legislativními hodnotami pro tyto veličiny.
V následující tabulce jsou uvedeny odhady E(max), B(max) a Emod (max) pro všechny posuzované
konfigurace.
Tabulka č. 43 Odhady nejvyšších hodnot E, B a Emod v okolí zaústění vedení zvn
Posuzovaná
konfigurace
2.1
2.2
2.3 sever
2.4 jih

Elimmax
(kV/m)

Blimmax
( µT)

Emod(max)
(V/m)

Posouzení vzhledem
k požadavkům NV
291/2015 Sb

více než 5,0
cca 6,0
cca 7,0
cca 6,0

méně než 50
méně než 50
cca 50
cca 40

méně než 0,1
méně než 0,1
cca 0,1
méně než 0,1

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

Z výsledků je zřejmé, že hodnoty Elim sice ve všech případech překračují referenční hodnotu 2000
V/m, nicméně ve všech posuzovaných konfiguracích vstupů vedení zvn do rozvodny Slavětice
vyhovují nejvyšší přípustné hodnotě modifikované intenzitě elektrického pole Emod 0,2 V/m.
• Magnetické pole 50 Hz od transformátorů 400/ 110/ 10,5 kV v okolí rozvodny
Transformátory za provozu jsou zdrojem magnetického pole, které je nejsilnější v těsném okolí
nádoby transformátoru a se vzdáleností od transformátoru jeho intenzita klesá. Pro posouzení vlivu
transformátorů typů 400/110/10,5 kV 350 MVA, které jsou v TR Slavětice byly autorem studie EGUHV použity výsledy z minulých měření na typově stejných transformátorech v TR Týnec.
Hodnoty magnetického pole (magnetická indukce) v jednotkách µT naměřené po obvodu ve
vzdálenosti 2 m a 4 m od nádoby ve výšce 1,8 m nad zemí dosahovaly hodnot 4,1 - 18,2 µT (pro
vzdálenost 2m) a 1,5 – 10,6 µT ve vzdálenosti 4m od nádoby transformátorů).
Z naměřených hodnot magnetického pole vyplývá, že v okolí transformátoru ve vzdálenosti 4 m a
více i při největším zatížení nepřesáhne magnetické pole 30 % referenční hodnoty pro fyzické
osoby v komunálním prostředí a 6 % referenční hodnoty pro zaměstnance. Ve vzdálenosti 10 m
od nádoby transformátoru směrem k plotu rozvodny byla změřena hodnota magnetického pole 1,2
µT. Ve vzdálenosti 20m od nádoby transformátoru směrem k plotu rozvodny byla změřena hodnota
magnetického pole pouhých 0,7 µT
Podle dispozice v TR Slavětice je nejkratší vzdálenost plotu od nádob transformátorů minimálně
55 m. V této vzdálenosti bude hodnota magnetického pole od transformátorů vždy menší než 1 µT.
Z uvedeného vyplývá, že příspěvek magnetického pole od transformátorů bude za plotem rozvodny
maximálně 1 µT, což je 0.5 % referenční hodnoty 200 µT platné pro ostatní osoby.
• Určení šíře ochranného pásma pro posuzovaná vedení zvn v terénu
− Expoziční scénář 1.
Šíře ochranného pásma pro vedení zvn 400 kV je podle zákona 458/2000 Sb., energetický zákon
v jeho platném znění, stanovena 20m oboustranně od osy vedení a šíře koridoru je stanovena
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hodnotou 69,4 m v běžné trase pro samostatné vedení V439/440 a souběžné vedení V436/834.
Pro souběžné vedení V437/438 je šíře koridoru stanovena na 79,4m.
Pásmo vlivu elektrického pole posuzovaného vedení se z obou stran prolíná s pásmy vlivu obou
souběžných vedení. Pro stanovené pásmo vlivu nepřekračuje intenzita elektrického pole v žádném
bodě ve výšce 1,8 m nad zemí hodnotu 10 kV/.m.
Vliv magnetického pole nedosahuje v žádném bodě ve výšce 1,8 m nad zemí ani limitní hodnoty
100 µT (tj. 0,1 mT), kterou je pásmo vlivu magnetického pole vymezeno.
− Expoziční scénář 2.
Pro minimální projektovanou výšku fázových vodičů nad normálním terénním profilem byla pro
posuzovaná vedení určena šíře pásma vlivu elektrického a magnetického pole v lokalitě Prašnice.
Pásmo vlivu elektrického pole v této lokalitě je poměrně komplikované a nabývá stranově různé
vzdálenosti od osy posuzovaných vedení nebo krajních vedení v případě výpočtového řezu 3.
V prostoru mezi vedeními se pásma vlivu elektrického pole prolínají. Pro stanovené pásmo vlivu
nepřekračuje intenzita elektrického pole v žádném bodě ve výšce 1,8 m nad zemí hodnotu 10 kV/m.
Vypočtené hodnoty uvedené v dokumentaci jsou shrnuty v tabulce 3.5.
Tabulka č. 44 Výpočty pásem vlivu v okolí posuzovaných souběhů a přeústění vedení zvn
Výpočtový
řez

Posuzované
vedení
V434

1

Pásmo vlivu od osy posuzovaných
vedení
50 m napravo od osy
48 m nalevo od osy

V435

mezi vedeními se prolíná

V434

52 m napravo od osy

2

49 m nalevo od osy
V834

mezi vedeními se prolíná
38 m napravo od osy V439/440

3

V434

35 m nalevo od osy V434
mezi vedeními se prolíná

Vliv magnetického pole nedosahuje v žádném bodě ve výšce 1,8 m nad zemí ani limitní hodnoty
100 µT (tj. 0,1 mT), kterou je pásmo vlivu magnetického pole vymezeno.
• Charakteristika zdravotního rizika u neionizujícího záření
Charakterizace rizik může být provedena pomocí srovnání vypočtených expozic s referenčními
hodnotami a nejvyššími přípustnými hodnotami, uvedenými v předešlých kapitolách, protože u
všech prokázaných biologických účinků se jedná o účinky prahové, které nejsou kumulativní ani
stochastické.
Podle tohoto konceptu expozice pod prahovými hodnotami znamenají pro lidský organismus
zanedbatelné riziko, tzn. při expozicích pod referenčními hodnotami ke stimulaci centrální anebo
periferní nervové tkáně nedojde. Takové expozice lze očekávat na všech místech mimo ochranná
pásma vedení 400 kV. Výpočty ochranných pásem zejména pro případy křížení a souběžného
vedení posuzovaných zvn jsou uvedeny v kapitole 3.4.
Při posouzení zdravotního rizika souběhu několika vedení zvn (expoziční scénář 1) a lokality
Prašnice v níž dochází k souběhu a křížení těchto zvn (expoziční scénář 2), je ve všech případech
uvnitř ochranného pásma výpočtem zjišťováno překračování limitní referenční hodnoty pro intenzitu
elektrického pole Elim, ale její překračování není důkazem o reálném zdravotním riziku expozice
EMF. V takových případech se ve smyslu NV 291/2015 a metodického pokynu (Věstník MZ ČR
8/2017) počítá hodnota modifikované intenzity elektrického pole Emod , jenž slouží jako nejvyšší
přípustná hodnota ve vztahu ke zdravotním rizikům expozice EF. Její hodnoty byly ve všech
případech menší než polovina nejvyšší přípustné hodnoty definované v NV 291/2015 Sb.
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Hodnoty magnetické indukce jsou ve všech posuzovaných expozičních scénářích nižší než je
limitní hodnota Blim 200 µT, platná pro komunální prostředí.
U posuzovaného záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“ je patrné, že
z hlediska vlivů na zdraví je významnou oblastí území samotné rozvodny a jejího blízkého okolí
(m.j. několikanásobný souběh nadzemních vedení). Největší elektromagnetické pole v okolí
rozvodny Slavětice se tedy vyskytuje v místě zaústění jednotlivých vedení a jejich souběhu. Pro
tato kritická místa bylo vypracováno posouzení vlivu EMF pro rozšíření a rekonstrukci rozvodny
400 kV Slavětice a to pro všechny uvažované konfigurace zaústění vedení do této rozvodny.
Hodnoty jsou vypočítány pro investorem uvažovanou výšku vodičů nad terénem 12,5m.
Na základě provedených měření a výpočtů intenzity elektrického pole E, magnetické indukce B a
modifikované intenzity elektrického pole Emod, lze konstatovat, že velikost Emod způsobená
provozem rozvodny TR Slavětice, při žádných provozních podmínkách rozvodny včetně jejího
největšího plánovaného provozního zatížení po rekonstrukci nepřekročí nejvyšší přípustnou
hodnotu pro ostatní osoby 0,2 V/m. Posouzení vycházelo jednak z měření odpovídající
současnému stavu rozvodny, jednak z výpočtů, které uvažovaly nejhorší možný případ zaústění
vedení do rozvodny.
Teoreticky nejvyšší hodnota Emod = 0,101 V/m se může vyskytnout v místě několika souběžných
vedení 400 kV (V483, V485 V486 V435/436) do TR Slavětice. I tehdy se však dosahuje pouze
poloviny hygienického limitu 0,2 V/m.
Příspěvek magnetického pole od transformátorů bude za plotem rozvodny maximálně 1 µT, což je
0,5 % referenční hodnoty 200 µT platné pro ostatní osoby.
Předkládaný záměr se stožáry tvaru Dunaj a Portál byl posouzen z hlediska možného vlivu
elektrických a magnetických polí o frekvenci 50 Hz na veřejné zdraví. Bylo zjištěno, že ve všech
reálných případech expozic vně ochranného pásma, které nabývá pro různé kombinace vzájemně
se ovlivňujících vedení různých hodnot, nebudou obyvatelé tímto záměrem ohroženi na zdraví.
Uvnitř ochranného pásma, tzn. při nejvyšších možných expozicích přímo pod vodiči vedení, bylo
zjištěno překračování referenční hodnoty platné v ČR pro vnější elektrická pole (Elim). Tyto
expozice však pro obyvatele neznamenají zvýšené zdravotní riziko, protože v těchto nejhorších
případech (blízko os posuzovaných vedení) je rovněž díky projektované výšce nadzemních vodičů
12,5m s rezervou dodržována nejvyšší přípustná hodnota pro modifikovanou intenzitu elektrického
pole uvnitř těla Emod platná v ČR. Zvýšené riziko nelze předpokládat ani pro osoby
s kardiostimulátory nebo jinými obdobnými přístroji implantovanými do těla, protože ani v nejhorším
případě nebudou překročeny referenční hodnoty pro vnější magnetická pole, která by mohla, na
rozdíl od elektrických polí, s uvedenými zařízeními interagovat.
Minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů je rovněž volena s ohledem na umožnění
zemědělských a jiných aktivit a zajištění požadavků na bezpečnost osob, zvířat a objektů pod
vedením a jeho těsné blízkosti (v prostoru ochranného pásma).
Dodržením minimální výšky fázových vodičů nad zemí a dodržením šíře ochranného pásma bude
tedy zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou
chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického pole v souladu
s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a v souladu s technickými normami PNE 33 3300 a ČSN 33
2040.
Rizika náhodné expozice neionizujícím zářením, jak v posuzovaných oblastech souběhů vedení
zvn, tak i z rekonstruované rozvodny Slavětice lze pro všechny posuzované konfigurace a stavby
považovat za nízká a ze zdravotního hlediska akceptovatelná.
D.I.1.3 Hluk
Hlukem se rozumí každý zvuk, který je nechtěný, obtěžující nebo může mít škodlivé účinky pro
lidské zdraví. Hluk je tedy fyzikální faktor, který může na člověka působit nepříznivě. Do jisté míry
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lze považovat hluk za bezprahově působící noxu a pro zdravotní hodnocení hluku rozlišujeme tři
základní hlediska:
• hladinu, projevující se jako hlasitost zvuku;
• frekvenci, projevující se jako výška zvuku;
• časový průběh hlukové události, její trvání.
Vnímání hluku je subjektivní pocit, který se může lišit s vysokou mírou individuální variability,
nicméně je možné stanovit teoretickou fyzikální míru přípustné hlukové expozice. Pro působení
hluku v subjektivní sféře byly zavedeny diferencované pojmy pro charakterizaci účinků na člověka.
Jsou to:
• rušení, při němž hluk interferuje s nějakou činností (spánkem, duševní prací, řečovou
komunikací apod.);
• rozmrzelost a pocit nepohody, vznikající působením hluku a prožívaný negativně hlukem
postiženým člověkem nebo skupinou;
• obtěžování, což představuje nepřípustné ovlivňování životního prostředí, případně
skupinových či osobních práv.
Negativní působení hluku nyní většinou posuzujeme z hlediska obtěžování lidí, rušení jejich
spánku, případně ztížené komunikace řeči. Přitom u každého člověka existuje rozdílný stupeň
tolerance k rušivému účinku hluku. V normální populaci je 10 – 20% vysoce citlivých osob a
prakticky stejné procento osob velmi tolerantních. Pro zbývajících 60 – 80% populace platí
kontinuální závislost míry obtěžování nebo rušení spánku na intenzitě hlukové zátěže.
• Identifikace nebezpečnosti - účinky hluku na zdraví
Za prokázané přímé účinky hluku, jsou v současnosti považována specifická poškození sluchového
aparátu (při ekvivalentní hladině hluku > 80 dB, případně dlouhé době trvání hlukové zátěže i s nižší
intenzitou, majoritně v pracovním prostředí).
Nespecifický (mimosluchový) účinek hluku je hluková zátěž/expozice projevující se ovlivněním
funkcí různých systémů organismu. Je to například vliv dlouhodobé hlukové zátěže na
kardiovaskulární systém, expozice nočním hlukem s rušením spánku nebo zhoršení komunikace a
osvojování řeči u dětí (pro Ldn >50-55 dB). Při této hlukové expozici se předpokládá přibližně 20%ní
zhoršení stavu kognitivních schopností u školou povinných dětí. Tento kognitivní deficit může vést
ke zpoždění psychomotorického rozvoje a zhoršení výkonnosti v jazykových dovednostech dítěte
a jeho motorických schopností.
Další zvyšování hlukové zátěže (především u dospělých osob) má vliv na některé jejich fyziologické
funkce i vliv na mentální zdraví a výkonnost hlukem exponované osoby. Tyto aspekty jsou
spojovány zejména s dlouhodobým trváním objektivní nebo subjektivně vnímané hlukové zátěže
v životním prostředí exponované osoby. Navíc může působení hluku v průběhu dne vyvolávat
celou řadu negativních emočních stavů, k nimž patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné
nálady, deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání (souhrnně obtěžování hlukemannoyance).
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých
důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a
pocitům nespokojenosti. Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a
zejména malé děti v období osvojování řeči. Souhrnně tedy jde o významnou část populace. Pro
dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací by rozdíl mezi hlukovým pozadím
a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB.
Za významné efekty, které mohou negativně působit na zdraví hlukem exponované populace, jsou
považovány: obtěžování celodenním hlukem (annoyance) a rušení spánku (sleep disturbance)
hlukem nočním. Pro tyto expoziční vlivy byly odvozeny rovnice pro kvantifikaci jejich zdravotních
důsledků pro různé zdroje hluku. Tyto vlivy jsou založeny na vztazích pro hlukovou expozici, jejíž
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intenzitu a dobu trvání vyjadřujeme ve smyslu českých a evropských norem jako průměrnou
(ekvivalentní) hladinu akustického tlaku za definovanou dobu jeho působení.
• Základní legislativní vztahy a požadavky na měření hluku
Základním kritériem pro kvantifikaci hluku v životním prostředí je hladina akustického tlaku,
vyjádřená jako ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq,T [dB]. Legislativně definovaná
přípustnost hlukové zátěže je v ČR určována hygienickými limity uvedenými v Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Toto nařízení
stanovuje přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro denní dobu jako dobu osmi
souvisejících a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, pro dobu noční potom pro jednu
nejhlučnější hodinu v období 22 -06 hodin. Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích se však
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanovuje pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h). Zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví je potom definován
chráněný vnitřní a venkovní prostor staveb (ChVPS a ChVePS) pro něž jsou v NV 272/2011 Sb.
stanoveny hygienické limity hluku vyjádřené ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T pro
délku dne uvedenou výše. Platný hygienický limit v dikci výše uvedeného NV se stanoví součtem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 [dB] a korekce podle druhu chráněného prostoru a
denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády ČR.
Pro posouzení vlivu na zdraví je však rozhodující skutečná expozice v chráněných prostorech, kde
lidé mohou skutečně dlouhodobě pobývat. Takováto expozice z venkovního hluku je navázána na
veličiny (deskriptory hluku) stanovené měřením nebo výpočtem v místě před exponovanou fasádou
bez uvažování odrazů od posuzovaného objektu. V chráněném venkovním prostoru a v chráněném
vnitřním prostoru stavby se pro hodnocení reálného zdravotního rizika proto korekce na odraz
zvukové vlny neprovádí.
Pro objektivní zhodnocení míry zdravotního poškození/rizika hlukovou expozicí tedy nelze
uplatňovat pouze legislativou definované limitní hodnoty uvedené v NV č.272/2011Sb., ale musíme
zjistit skutečnou expoziční zátěž dotčené skupiny obyvatel a pomocí ní kvantifikovat míru jejich
potenciálního zdravotního rizika. Limitní hodnoty jsou totiž převážně pouze politickým normativním
aktem, který je výsledkem komplexních úvah o společenských výnosech, rizicích a nákladech a
hygienický limit je tedy kompromis mezi snahou eliminovat účinky na zdraví a technickými, ale
zejména ekonomickými možnostmi společnosti.
• Kritéria a postupy pro posouzení zdravotních účinků hluku
Pro hodnocení potenciálních zdravotních rizik expozice hluku v komunálním prostředí se vychází
ze změřené nebo modelem vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, LAeq,T a pomocí ní
vyjádřených hodnot deskriptorů Ldvn, případně Ldn pro celodenní ekvivalentní hladinu akustického
tlaku A. Hodnoty Ldvn, resp. Ldn jsou hlukovými ukazateli (deskriptory) vhodnými pro výpočet podílů
zátěže populace obtěžováním hlukem.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku pro denní dobu, tj. 16 hodin, LAeq,16h je deskriptorem hluku
pro odhad výskytu kardiovaskulárních onemocnění v populaci vlivem hluku ze silniční dopravy, tj.
ischemické choroby srdeční resp. jeho projevu akutního infarktu myokardu. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku pro noční dobu, tj. 8 hodin, LAeq,8h může být použita jako deskriptor hluku pro
výpočet hlukem ve spánku rušených osob vlivem expozice z dopravy na komunikacích nebo
letecké dopravy.
• Hlukové expozice v zájmové oblasti
Podkladová Hluková studie (viz Příloha č. 4) definovala z hlediska ochrany zdraví před hlukovou
expozicí sedm referenčních bodů (ChVePS) a jeden RB 8 lokalizovaný na hranici rozvodny.
Lokality, ve kterých bude posuzované vedení vedeno v blízkosti stávající obytné zástavby
s možností hlukové expozice zde bydlících obyvatel, jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 45 Seznam definovaných chráněných venkovních prostor staveb a venkovní prostor
Umístění referenčního bodu

RB
1

ChVePS, - J fasáda objektu k bydlení č.p. 140, Dukovany, k.ú. Dukovany (vzdálenost bodu 837 m
od osy vedení a 846 m od nejbližšího stožáru

2

ChVePS , S fasáda rodinného domu č.p. 170, Rešice – Kordula (vzdálenost bodu 793 m od osy
vedení a 794 m od nejbližšího stožáru daného záměru

3

ChVePS, JV fasáda rodinného domu č.p. 100, Slavětice (vzdálenost bodu 346 m od nejbližšího
měněného stožáru a nového vedení, vzdálenost 365 m od hranice areálu rozvodny)

4

ChVePS, V fasáda objektu k bydlení č.p. 47, Slavětice (vzdálenost bodu 481 m od nejbližšího
měněného stožáru a nového vedení, vzdálenost 279 m od hranice areálu rozvodny)

5

ChVeP, zahrada objektu k bydlení č.p. 93, Slavětice (vzdálenost bodu 428 m od nejbližšího
měněného stožáru a nového vedení , vzdálenost 182 m od hranice rozvodny)

6

ChVeP, zahrada objektu k bydlení č.p. 88, Slavětice, (vzdálenost bodu 408 m od nejbližšího
měněného stožáru a nového vedení , vzdálenost 181 m od hranice areálu rozvodny

7

ChVePS, V fasáda objektu k bydlení č.p. 51, Slavětice, (vzdálenost bodu 289 m od osy vedení a
297 m od nejbližšího stožáru daného záměru, vzdálenost 137 m od hranice areálu rozvodny)

V místech referenčních bodů byly jako pozadí změřeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro
denní a noční dobu. Tónová složka byla měřením prokázána v referenčním bodě č. 7, ChVePS
Slavětice č.p. 51. Pro výpočty hluku byl použit program HLUK+, verze 11.50 Profi, který umožňuje
výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v
území.
Hodnoty hlukové expozice pro tyto trvale obývané lokality, reprezentující současný stav hlukové
zátěže v lokalitách, jsou uvedeny v Hlukové studii (viz Příloha č. 4). V tabulce č. 46. jsou hodnoty
akustického tlaku charakterizující příspěvek k současné hlukové zátěži v okolí referenčních bodů.
Tato hluková expozice pocházející z rozvodny a provozu dotčených přenosových sítí, (sloupec
Ld/Ln pro denní a noční hluk má vzhledem k nepřetržitému provozu celodenní stejnou hodnotu).
V posledních dvou sloupcích tabulky jsou uvedeny pozaďové hodnoty charakterizující současnou
hlukovou zátěž v referenčních bodech lokality.
Tabulka č. 46 Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAq,T ze stávajícího
provozu rozvodny a vedení, současná objektivně měřená hluková zátěž v referenčních bodech
RB č.

výška RB
(m)

Ld/Ln*

den - LAeq,8h

noc - LAeq,1h

[dB]

[dB]

[dB]

1
2
3
4
5
6
7
8**

3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0
3,0

21,4
22,2
32,2x
30,7x
34,8x
34,9x
36,7x
42,1

42,9
40,6
44,9
45,1
44,2
43,9
46,8
44,0

34,2
26,3
28,8
29,7
34,0
31,6
38,1
42,2

*denní a noční hluk z provozu je považován za stejný
**dodatečně stanovený RB na západní straně rozvodny Slavětice (proti RB 3 a 4)
x hodnoty výpočtu příspěvku ze všech současných stacionárních hlukových zdrojů v lokalitě

Prostým porovnáním experimentálně naměřených hodnot hladin akustického tlaku v 8mi denních
a jedné nejvíce exponované noční hodině s teoreticky vypočtenými hodnotami pocházejícími pouze
z posuzovaných stacionárních zdrojů (rozvodna + přenosové soustavy pro body 3 - 7 a pouze ze
stacionárního zdroje přenosových soustav v referenčních bodech 1 a 2) lze konstatovat, že ve
všech těchto referenčních bodech a tedy rovněž v jejich blízkém okolí, je pro denní dobu hluk
pozadí hlukem dominujícím, vysoce překračujícím hodnoty z posuzovaných stacionárních zdrojů
hluku (rozdíl je cca 10 - 15 dB).
Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
119

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

V noční době je však díky nízkým hodnotám pozadí v těchto lokalitách situace poněkud odlišná.
Rozdíly obou hlukových hodnot jsou zde podstatně nižší a v RB 3, 4, 5 a 6 dokonce hodnoty
nejhlučnější noční hodiny jsou nižší než teoreticky vypočtený stacionární hluk (cca o 1 - 3,5 dB).
Poněkud specifický je hluk v RB8, což je hranice rozvodny. Zde je zcela dominujícím hluk
stacionární pocházející z rozvodny mající prakticky celý den hodnotu 42 dB, která je v denní době
zvýšena dalšímu hlukovými epizodami o cca 2 dB.
• Charakterizace zdravotního rizika expozice hlukem
Charakterizace rizika je konečným krokem v procesu jeho hodnocení. Tímto krokem určíme
pravděpodobnost poškození cílového orgánu/organismu nebo míru obtíží způsobených rizikovým
faktorem, v tomto případě hlukovou expozicí.
K výpočtu rizika tedy potřebujeme znát zdroje hluku, jeho typ, nejpravděpodobnější odhad hlukové
expozice, délku a část dne, po kterou hluk působí. Pro výpočet míry nebo pravděpodobnosti
rizikového stavu při hlukové expozici použijeme matematické vztahy pro expoziční dávku/trvání
expozice a její účinek. Výsledkem výpočtu je číselné vyjádření míry rizika nebo pravděpodobnosti
či podílu exponované populace u níž rizikový stav/jev může vlivem hlukové expozice nastat.
• Kvalitativní vyhodnocení hlukové expozice
Nejprve provedeme kvalitativní popis a odhad možného zdravotního rizika z dat hlukových expozic
naměřených nebo modelovaných v hlukové studii. Pro orientační posouzení možného zdravotního
rizika použijeme údaje o prahových hodnotách pro denní hlukovou expozici uvedených souhrnně
v tabulce č. 47 Z ní je zřejmé, že hodnoty denní expozice z provozu posuzovaného záměru
vyjádřené jako Ld (X) se nalézají v pásmu 35 - 45 dB a je tedy možné je podrobit kvantitativnímu
hodnocení obtěžování tímto hlukem exponované populace. Podobně hodnoty expozice stavebním
hlukem z posuzovaného záměru LAeq,14h (Y) nacházíme v pásmech 40 - 55 dB a tedy, i přes
předpokládaný velmi malý počet takto exponovaných osob a také poměrně krátkou dobu trvání této
hlukové expozice, je možné kvantifikovat obtěžování takto exponovaných osob.
Tabulka č. 47 Některé prahové hodnoty účinků hluku pro denní hlukovou expozici (Ld)
[dB(A)]
Nepříznivý účinek
35-40

40-45

45- 50

50 - 55

Y

Y

55 - 60

60 - 65

65+

Zhoršení kognitivních vlastností dětí 715let (Ldn)
Ischemická choroba srdeční*
Zhoršená komunikace řeči
Obtěžování dopravním hlukem

Ldvn**

Obtěžování stacionárním hlukem
Umístění RB posuzovaného záměru

X,Y

X,Y

* pro dopravní hluk LAq6-22h
** Ldvn 42 dB, prahová hodnota pro silné obtěžování dopravním hlukem
X hodnoty expozice hlukem v referenčních bodech (ChVePS)
Y hodnoty expozice ze stavební činnosti

Podkladová hluková studie uvádí také výpočty modelu noční hlukové expozice v místech
definovaných referenčních bodů. Tyto hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka č. 48 Hodnoty noční hlukové expozice v definovaných referenčních bodech
RB č.

1
2
3
4
5
6
7

výška RB
m

Ln,1h
Současné pozadí v
lokalitě

Ln,1h
Budoucí stav, provoz
rozvodny a vedení vzn*

Ln,1h
Přírůstek vlivem záměru

(m)

[dB]

[dB]

[dB]

2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0

34,2
26,3
28,8
29,7
34,0
31,6
38,1

34,4
27,7
31,8
30,3
33,1
33,2
34,8

0,2
1,4
3,0
0,6
- 0,9
1,6
-3,3

*hodnoty po realizaci záměru a s navrženými protihlukovými opatřeními

Z tabulky je zřejmé, že hodnoty hlukové expozice vyjádřené determinantem Ln jsou v pěti RB
v budoucím stavu vyšší (0,2 - 3,0 dB), ale současně jsou ve všech sedmi RB nižší než 40 dB, což
je podle stanoviska WHO hodnota, která je považována nejnižší/prahovou hodnotu pozorovaného
nepříznivého zdravotního účinku (LOAEL) pro noční hluk.
Instalací PHO navržených v hlukové studii navíc ještě dochází k určitému zlepšení hlukové situace
zejména v okolí RB 5,6 a7 a to až o 2 dB, což se pozitivně projevuje v přímém poklesu noční
hlukové zátěže v těchto lokalitách. Těmito PHO však zůstává téměř nedotčen RB 3, u něhož vlivem
velmi nízké současné hodnoty nočního hluku, dochází v tomto RB a jeho okolí k přibližně
dvojnásobnému nárůstu nočního hluku. Tento RB je však osamocený objekt na severním okraji
Slavětic poblíž místní komunikace spojující Slavětice s Dukovany vzdálený od rozvodny i od
nejbližšího vedení zvn více než 300 m. Ovšem i v tomto případě je jeho hodnota podstatně nižší
než legislativou vyžadovaných 35dB a rovněž nižší než je hodnota LOAEL 40 dB .
Při měření na místě uskutečněném autory hlukové studie byla v jednom případě (referenční bod7)
naměřena tónová složka. Budeme-li předpokládat, že za jistých okolností tónové složky hluku se
mohou v těchto lokalitách z posuzovaného zdroje průmyslového hluku objevovat, mohlo by být
nepříjemné každé zvýšení současné hlukové zátěže a to zejména v noční době, i když výsledná
hodnota bude hygienické limity splňovat.
Celková hluková expozice sice současné hodnoty Ln naměřené jako hlukové pozadí v některých
případech zvyšuje (RB 1, 2, 3, 6) , ale toto zvýšení bude moci být lidským uchem zaznamenatelné
pouze v místech, kde bude hlukový rozdíl převyšovat hodnotu přibližně 3 dB, tedy v místě RB 3.
Přímá zdravotní rizika noční expozice lze však i v tomto případě vyloučit.
• Kvantitativní vyhodnocení hlukové expozice posuzovaného záměru
Pro kvantifikaci zdravotních rizik potřebujeme do výpočtových rovnic dosazovat hodnoty hlukové
expozice v denní a noční době. Pokud jde o hlukové příspěvky posuzovaného záměru, je z principu
jeho hluk celých 24 hodin prakticky stejný a můžeme ho považovat pro účely výpočtu za konstantní.
V případě měření současného denního a nočního pozadí, které je legislativně považováno za hluk
v osmi nejvíce hlučných hodinách v denní a jedné nejhlučnější hodiny v noční době, budeme pro
výpočet předpokládat, že tyto hodnoty platí pro celou denní a odpolední dobu a rovněž pro celou
dobu 8 nočních hodin. Výsledky založené na tomto předpokladu tedy budou nepatrně vyšší, ale
z hlediska předběžné opatrnosti je můžeme pro odhad zdravotních rizik akceptovat.
Demontáž a výstavba
V souladu s obecně přijímaným stanovisku není obtěžování celodenní hlukovou expozicí
považováno za přímé zdravotní riziko, ale odhady pro silné obtěžování pro celodenní hlukovou
expozici vyjádřenou deskriptorem Ldvn > 50 dB již indikují u určité skupiny obyvatel citlivých na hluk
počátek zdravotních obtíží.
Pro výpočet deskriptoru Ldvn požadovaného pro kvantifikaci stavebním hlukem obtěžovaných osob,
použijeme pro denní a odpolední dobu výsledky hlukové zátěže LAeq,14h, které pokrývají požadované
hodiny denní a odpolední doby. Pro noční dobu použijeme hodnoty současné noční expozice
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(bourací a stavební práce se v noční době nebudou provádět). Pro výpočet podílů tímto hlukem
silně obtěžovaných osob použijeme rovnici (5) s koeficienty s a f pro sezónní průmysl. Tyto
koeficienty přece jen lépe zohledňují míru rizika obtěžování pro časově kratší hlukové expozice.
Výsledky podílů teoreticky silně hlukem obtěžovaných osob (HA) bydlících v obytných staveních
definovaných vybranými referenčními body jsou uvedeny v následujících tabulkách 49. Hodnoty
podílů silně hlukem obtěžovaných osob jsou vypočteny pro zvlášť pro expozice z obou typů
stavebních prací.
Tabulka č. 49 Výpočet podílů stavebním hlukem obtěžovaných osob
Stavební hluk, expozice ve 2 m, demontáž a výstavba el. vedení
RB č.
1
2
3
4
5
6
7

Ld

Lv

Ln

Ldvn

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

39,9
40,4
47,9
32,3
47,4
47,6
49,4

39,9
40,4
47,9
32,3
47,4
47,6
49,4

34,2
26,3
28,8
29,7
34
31,6
38,1

42,7
41
48,2
36,9
48,3
48,1
50,4

HA%
0,5
0,4
1
0,2
1
0,9
1,3

Stavební hluk, expozice ve 2 m - samotná rekonstrukce rozvodny
RB č.
3
4
5
6
7

Ld

Lv

Ln

Ldvn

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

49
49,1
50,6
50,6
52,4

49
49,1
50,6
50,6
52,4

28,8
29,7
34
31,6
38,1

49,3
49,4
51
50,9
53

HA%
1,1
1,1
1,4
1,4
1,7

Stavební hluk, expozice ve 2 m, rekonstrukce rozvodny + demontáž / montáž vedení
RB č.
3
4
5
6
7

Ld

Lv

Ln

Ldvn

[dB]

[dB]

[dB]

[dB]

51,5
49,2
52,3
52,4
54,2

51,5
49,2
52,3
52,4
54,2

28,8
29,7
34
31,6
38,1

51,7
49,5
52,6
52,6
54,6

HA%
1,5
1,1
1,6
1,6
2,1

Z výsledků je zřejmé, že podíl silně stavebním hlukem obtěžovaných osob nepřekračuje 2% a pro
většinu RB (a také jejich bezprostřední okolí) je to pouze kolem 1% exponované populace, což
můžeme považovat za hodnoty takřka zanedbatelné.
Nejvyšší hodnoty prezentuje třetí tabulka uvádějící podíl teoreticky obtěžovaných exponovaných
osob pro případ, že by byly realizovány bourací a stavební práce na sítích zvn a rozvodně
souběžně. To vzhledem k relativně delší době rekonstrukce rozvodny není vyloučené. I v tomto
případě však vidíme, že i přes patrný přírůstek podílu hlukem obtěžovaných osob, je tento podíl
stále na úrovni 1,5 až 2 % exponované populace.
Lze tedy konstatovat, že všech případech jsou podíly tímto hlukem obtěžovaných osob vcelku
zanedbatelné, nicméně vzhledem k délce zejména rekonstrukčních prací na rozvodně Slavětice
bude vhodné s exponovanými osobami individuálně tuto situaci projednat a na tato rizika
obtěžování je vhodně připravit. Jak je také v hlukové studii uvedeno, je ve všech případech
bezpečně dodržena legislativně stanovená hranice hlukové expozice 65 dB pro výkon těchto
činností, nicméně některé z takto exponovaných osob by mohly být, zejména při více než rok
trvajících pracech při rekonstrukci rozvodny, silně obtěžovány.
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Rizika obtěžování stavebním hlukem lze však pro všechny posuzované činnosti považovat za nízká
a akceptovatelná.
Provoz
• Odhad zdravotních rizik hlukové expozice z posuzovaného záměru
Hluková studie (viz Příloha č. 4) uvádí v terénu naměřené hlukové intenzity ve všech
7 referenčních bodech, jimiž jsou ChVePS, případně ChVeP v lokalitách obcí Dukovany, RešiceKordula a Slavětice. Tyto hodnoty jsou v tabulce č. 50 uvedeny ve sloupcích SS (současný stav)
pro denní a noční dobu a tak charakterizují současné hlukové pozadí v těchto lokalitách. V hlukové
studii jsou vypočteny hodnoty hlukových deskriptorů pro denní a noční hluk z teoretického vlivu
posuzovaného záměru nových vedení zvn a rozvodny Slavětice (označené v tabulce č. 50 jako
příspěvek záměru. Hodnoty jsou z povahy hlukového zdroje v denní a noční době totožné. Ve
sloupcích označených jako BS (budoucí stav) je proveden výpočet hlukové expozice se zahrnutím
hluku z posuzovaného záměru , tj. hluk z vedení zvn – RB 1 a 2 , kde se vliv hluku z rozvodny
nepředpokládá a z hlukové expozice z provozu z vedení zvn a provozu rozvodny Slavětice – RB
3 - 7.
Z těchto údajů a s využitím pozaďových hodnot pro denní a noční hlukovou expozici lze vypočíst
celkovou hlukovou zátěž v daném referenčním bodě pro denní a noční dobu. Tyto výsledky lze
použít pro teoretický výpočet deskriptoru Ldn pro 24hodinovou expozici.
Tabulka č. 50 Výpočet hlukových příspěvků záměru a celkové hlukové expozice z posuzovaného
záměru
RB č.

1
2
3
4
5
6
7

výška
RB
(m)
3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0

SS
hluk
pozadí

příspěvek
záměru

den

BS
úhrnná
hluková
expozice
den

noc

noc

BS
úhrnná
hluková
expozice
noc

21,4
22,2
31,8*
30,3*
33,1*
33,2*
34,8*

42,9
40,6
45,1
45,2
44,5
44,3
47,1

34,2
26,3
28,8
29,7
34,0
31,6
38,1

21,4
22,2
31,8*
30,3*
33,1*
33,2*
34,8*

34,4
27,7
33,6
33,0
36,6
35,5
39,8

SS
hluk pozadí

příspěvek
záměru

den
42,9
40,6
44,9
45,1
44,2
43,9
46,8

* hodnoty příspěvků s realizací PHO (protihlukových opatření)

Z tabulky je zřejmé, že hodnoty denní i noční hlukové expozice vyjádřené jako součet obou dílčích
hodnot (pozadí +záměr) se od stávající hodnoty hlukového pozadí prakticky neliší s rozdílem pro
denní dobu do 0,5 dB. Pro noční dobu je však již hluk z posuzované elektrické rozvodny pro výpočet
celkového hluku v budoucím stavu významný a je zejména v referenčních bodech 3 a 4 hlukem
určujícím. V tabulce č. 50 jsou pro příspěvky záměru v RB 3 - 7 použity teoretické hodnoty
s realizací navržených protihlukových opatření.
V případě nerealizování navržených PHO by se situace zhoršila nárůstem hlukové expozice až o
další 2 dB, a to zejména pro RB 5 - 7. V tomto případě by v referenčních bodech 3 - 7 se stal
stacionární hluk z elektrické rozvody Slavětice v noční době hlukem dominantním.
Hodnoty hlukových expozic pro denní a noční dobu v tabulce č. 50 jsou vypočteny pro nejvíce
nepříznivé hlukové poměry provozu posuzované soustavy. Z nich lze vypočítat pomocí rovnice 2
hodnoty determinantu celodenní hlukové expozice Ldn. Pomocí tohoto ukazatele a s využitím
rovnic 3 a 5 můžeme potom vypočítat pravděpodobné hodnoty podílů tímto hlukem silně rušených
osob. Výsledky jsou uvedeny v první části tabulky č. 51 pro celodenní hlukovou expozici
v současném stavu a ve druhé části této tabulky pro stav po realizaci záměru.

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
123

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Tabulka č. 51 Podíly celodenním hlukem silně obtěžovaných osob
RB č.

výška RB
(m)

1
2
3
4
5
6
7

3,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
3,0

Současný stav
Ldn(dB)
%HA
43,4
39,6
43,6
43,9
44,1
43,3
47,3

Budoucí stav
Ldn (dB)
%HA

<1
<1
2,2
2,3
2,3
2,1
3,4

43,5
39,8
43,8
44,6
45,3
44,7
48,2

<1
<1
2,2
2,5
2,7
2,5
3,8

V referenčních bodech 1 a 2, které se nalézají v blízkosti komunikací a poměrně daleko od
posuzované rozvodny, je a i v budoucnu bude jednoznačně dominantní dopravní hluk a to po celý
den. V případě referenčních bodů 3 - 7, které se nacházejí v podstatně bližší vzdálenosti o
rozvodny bude zejména v noční době dominantním hluk stacionární. Proto byl výpočet podílů
hlukem silně obtěžovaných osob proveden pro RB 1 a 2 pomocí vztahu pro dopravní expozice a
výpočet v RB 3 - 7 pro expozice stacionárním/průmyslovým hlukem, který hodnotí hlukovou
expozici ve vztahu k obtěžování poněkud přísněji.
Ovšem i v případě přísnějšího hodnocení dominujícího stacionárního hluku jsou podíly silně tímto
hlukem obtěžovaných osob velice nízké a jejich přírůstky, dané mírně zhoršenou hlukovou situací
pro realizaci záměru, jsou jen v desetinách procent. Tento stav je také zřejmý z prostého srovnání
hodnot celodenního hluku vyjádřeného deskriptorem Ldn.
• Tónová složka hluku v lokalitě
V Hlukové studii (viz Příloha č. 4) byl identifikován v hlukovém spektru podíl tónové složky. Tento
stav byl identifikován při měření současné hlukové zátěže v referenčním bodě č.7. Pro ChVePS je
podle platné legislativy nutné použít hygienické limity s korekcí na tónovou složku, tzn. limit
LAeq,1h = 45 dB v denní době a limit LAeq,1h = 35 dB v noční době. Na základě výpočtů
uvedených v hlukové studii je zřejmé, že hluk z provozu již stávající rozvodny včetně navazujícího
elektrického vedení v noční době překračuje tento hygienický limit. S ohledem na předběžnou
opatrnost je vhodné souhlasit v rámci navržené rekonstrukce rozvodny s realizací protihlukových
opatření, která zajistí jak splnění příslušných hygienických limitů, tak i po předpokládaném snížení
hodnot hlukových deskriptorů pro denní a noční hluk o cca 2 dB v referenčních bodech 5, 6 a 7
nalézajících se jižně od posuzované rozvodny Slavětice sníží teoretickou úroveň podílů silně tímto
hlukem obtěžovaných osob.
Lze tedy konstatovat, že osoby žijící v rodinných domcích reprezentovaných ref. body 1 - 2 žijí
v lokalitě, jejíž hluková expozice jak denní, tak i noční je charakterizovaná převažující hlukovou
zátěží z dopravy, na kterou nebude mít vliv posuzovaný záměr a ani dnes neznamená prakticky
žádnou zdravotní újmu a stejně tomu bude i po realizaci záměru.
Osoby, které budou exponovány hlukem po dokončení rekonstrukce rozvodny Slavětice budou při
realizování ochranných protihlukových zařízení vystaveny tak nízké celodenní hlukové expozici, že
podíly tímto hlukem silně obtěžovaných osob nebudou překračovat hodnoty jednotek procent (23%) a budou v podstatě stejné, jako při dosavadní hlukové expozici v těchto referenčních bodech.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečišťujících
látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
Demontáž a výstavba
Kvalita ovzduší v dotčené lokalitě může být ovlivněna pouze v období realizace záměru a to
produkcí emisí výfukových plynů (blíže viz kap. B.III.1.) uvolněných do ovzduší při pohybu
dopravních prostředků a stavebních strojů.
Ve stávající fázi projektové přípravy záměru nejsou známy délky příjezdových tras, a ani nejsou
známy další parametry pro kvalifikovaný odhad emisí výfukových plynů. Vzhledem ale
k očekávanému objemu přepravy a relativně krátké době demontáže a výstavby (kap. B.II.6),
nebude emisní příspěvek natolik významný, aby ovlivnil stávající imisní situaci dotčené oblasti.
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Možnost lokálního znečištění ovzduší navýšením prašnosti při pohybu dopravních prostředků
a stavebních mechanismů při demontáži a výstavbě vedení v suchých obdobích v bezprostředním
okolí staveniště a příjezdových komunikací bude maximálně eliminována dodržováním ZOV
a z nich plynoucích opatření ke snížení prašnosti staveniště či provizorních příjezdových cest
provádění zkrápění.
Množství uvolněných emisí z prováděných nátěrů ocelových konstrukcí do ovzduší bude
v důsledku používání barev s nízkým obsahem organických rozpouštědel zanedbatelné.
Vliv posuzovaného záměru na klima je zcela vyloučen. Zranitelnost záměru vůči změně klimatu se
může maximálně projevit v jiném rozložení námrazových a větrných oblastí. Údaje o námrazách a
větrech v dotčeném území se promítají v technickém řešení stožárových konstrukcí a zavěšení
vodičů el. proudu. Tyto údaje jsou pravidelně aktualizovány právě vzhledem k probíhající změně
klimatu.
Během realizace záměru dojde k produkci škodlivin uvolněných do ovzduší při pohybu dopravních
a stavebních mechanizmů, avšak tento vliv na stav ovzduší bude časově i prostorově omezen.
Provoz
Provoz záměru nemá žádný vliv na kvalitu ovzduší a klima.
Výstavba ani provoz záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech způsobit ovlivnění ovzduší
a klimatu.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
D.I.3.1 Vliv na hlukovou situaci
V rámci zpracování Dokumentace EIA bylo provedeno posouzení hlukové zátěže při výstavbě
a zprovozněním záměru (viz Příloha č. 4 Hluková studie). Hluková zátěž vyvolaná posuzovaným
záměrem byla vyhodnocena u vybraného chráněného venkovního prostoru a chráněného
venkovního prostoru staveb situovaných do blízkosti umístění tras vedení a elektrické stanice.
Hlavní výstupy a závěry ze zpracované studie jsou uvedeny níže.
Vliv hlukové situace v období výstavby a provozu záměru na veřejné zdraví je podrobně řešen v
kapitole D.I.1.3.
Demontáž a výstavba
Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl proveden samostatně pro etapu demontáže
a samostatně pro etapu výstavby. Hodnocené lokality jsou uvedeny v kapitole B.III.4.1 a v Příloze
č. 4, této Dokumentace. Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v Hlukové studii, viz
Příloha č. 4.
Dle provedených výpočtů je patrné, že celkové hodnoty hluku ze stavebních prací souvisejících
s realizací projektovaného záměru nebudou překračovat ve venkovním prostoru okolních
stávajících hlukově chráněných staveb hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A
ze stavební činnosti (LAeq,14h = 65,0 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě provedených výpočtů jsou pro omezení případného negativního vlivu stavebních prací
navržena pouze preventivní obecná protihluková opatření pro období výstavby uvedená v kapitole
D.IV. Snižování doby nasazení strojní mechanizace a nářadí pro splnění hygienického limitu
ve smyslu platné legislativy, dle provedených výpočtů, není nutná.
Provoz
Hluková situace byla namodelována u lokalit, ve kterých je záměr situován do blízkosti chráněného
venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb. Stávající hluková zátěž
v posuzovaných lokalitách byla zmapována formou měření ekvivalentních hladin akustického tlaku
A. Měření hluku ze stacionárních zdrojů bylo provedeno v denní a noční době.
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U řešených lokalit jsou výpočtové body umístěny u ChVPS situované nejblíže posuzovanému
záměru (vedení či elektrické stanici). Hodnocené lokality jsou uvedeny v kapitole B.III.4.1 a
v Příloze č. 4, této Dokumentace. Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy jsou uvedeny v Hlukové
studii, viz Příloha č. 4.
Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk z provozu projektovaného záměru
nevyvolá v obci Dukovany a Rešice – Kordule, tedy v obcích situovaných nejblíže novému
elektrickému vedení překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ani
při společném působení hluku s pozadím ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Tzn. nepřekročí
hodnoty LAeq,8h = 50 dB v denní době v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru a hodnoty LAeq,1h = 40 dB v noční době v chráněném venkovním prostoru
staveb.
Na základě provedeného výpočtu (v obci Slavětice) lze konstatovat, že hluk z provozu
rekonstruované elektrické rozvodny Slavětice včetně provedení nového napojení elektrického
vedení i el. vedení stávajícího v dané lokalitě na hranici nejbližšího chráněného venkovního
prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru charakterizovaného RB 1 – 7 při splnění
navržených protihlukových opatření v rozsahu dvou protihlukových zástěn (u transformátoru T401
a T402) nepřekročí hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Tzn. nepřekračuje hodnoty
LAeq,8h = 45 dB v denní době a hodnoty LAeq,1h = 35 dB v noční době v chráněném venkovním
prostoru staveb – pozn.: Je zde předpoklad výskytu tónové složky.
Rozsah navržených protihlukových opatření je blíže specifikován v kapitole D.IV.
D.I.3.2 Vibrace
Vibrace vznikají v důsledku vybuzení dynamických sil při provozu jakéhokoliv stacionárního nebo
mobilního strojního zařízení. Typickým příkladem zdrojů vibrací mohou být ruční mechanizovaná
nářadí s pneumatickým, hydraulickým nebo elektrickým pohonem, nebo stroje či dopravní
prostředky.
Expozice člověka intenzivním vibracím vyvolá vždy nepříznivou odezvu lidského organismu. Při
dlouhodobé expozici může dojít k jeho trvalému poškození. Největší zdravotní riziko představují v
současnosti vibrace přenášené na horní končetiny při práci s různými vibrujícími nástroji a celkové
vibrace. Expozice vibracím je výrazně ovlivněna faktory fyzikálními (pracovní kmitočet stroje,
časový průběh a směr působení vibrací, denní a celková doba expozice aj.), biodynamickými
(tělesná konstituce, hmotnost, poloha těla a končetin, obsah styčné plochy, velikost vyvozovaných
sil aj.) a individuálními (predispozice k rychlému vzniku onemocnění z vibrací, kouření, léky, údržba
nářadí aj.).
Demontáž a výstavba
V souvislosti s demontáží a výstavbou záměru mohou vibrace krátkodobě vznikat ze stavební
činnosti. Nepředpokládá se, že by takto vzniklé vibrace měly významný charakter a dokázaly
negativně ovlivnit dotčené prostředí a obyvatelstvo.
Provoz
Provoz vedení o napěťové hladině 400 kV a elektrické stanice není zdrojem vibrací.
Vliv vibrací lze považovat za nevýznamný vzhledem k prostorovému a časovému rozprostření
stavebních činností a vzdálenosti zdrojů vibrací od obytných budov.
D.I.3.3 Ionizující záření
Demontáž a výstavba
Vlastní výstavba záměru není zdrojem ionizujícího záření.
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Provoz
Posuzovaný záměr není zdrojem ionizujícího záření.
Výstavba ani provoz nejsou zdrojem ionizujícího záření.
D.I.3.4 Neionizující záření
Demontáž a výstavba
Vlastní demontáž ani výstavba záměru není zdrojem neionizujícího záření.
Provoz
Vliv neionizujícího záření na veřejné zdraví je podrobně řešen v kapitole D.I.1.2.
NV č. 291/2015 Sb. stanovuje nejvyšší přípustné hodnoty pro účinky způsobené elektrickou
stimulací tkáně polem ve frekvenčním pásmu od 0 Hz do 10 MHz (frekvence navrhovaného vedení
je 50 Hz). Nejvyšší přípustná hodnota je dána modifikovanou intenzitou elektrického pole Emod
indukovaného v tkáni, což je intenzita elektrického pole indukovaného v tkáni modifikovaná
lineárním filtrem s frekvenční charakteristikou G(f). Pro nepřekročení nejvyšší přípustné hodnoty
nesmí v žádném časovém okamžiku velikost modifikované intenzity elektrického pole Emod(t)
překročit hodnotu 1 V m-1 pro zaměstnance a 0,2 V m-1 pro fyzické osoby v komunálním
prostředí.
V rámci Dokumentace EIA bylo zpracováno Posouzení vlivů elektromagnetického pole 50 Hz podle
nařízení vlády 291/2015 Sb. pro rozšíření a rekonstrukci rozvodny 400 kV Slavětice zpracované
společností EGU – HV Laboratory, a.s. (viz Příloha č. 5.1). V rámci tohoto posouzení bylo
provedeno hodnocení neionizujícího záření dle NV č. 291/2015 Sb., podle platného Metodického
návodu MZ z 11. 7. 2017.
Posuzoval se vliv elektromagnetického pole na blízké okolí rozvodny, tedy na oblast možného
výskytu fyzických osob (nezaměstnanců). Posudek vychází ze změřených a vypočtených hodnot:
• Elektrického a magnetické pole kolem rozvodny
Hodnoty elektrického i magnetického pole mimo rozvodnu jsou nižší než referenční hodnoty. V
rozvodně sice dochází k překročení referenční hodnoty pro zaměstnance (Eref = 10 kV/m), ale
referenční hodnota je pomocnou veličinou při hodnocení expozice elektrickým polem, závaznou
veličinou je modifikovaná intenzita elektrického pole Emod, která není překročena. Podle platné
normy ČSN 332040 je limitní hodnotou intenzita elektrického pole 15 kV/m pro osoby s
elektrotechnickou kvalifikací. Při vyšší expozici je délka práce časově omezena.
• Elektrického a magnetické pole pod zaústěným vedením
Posouzení vlivu neionizujícího záření nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV bylo
provedeno pro:
− pro posuzovaná vedení 2 x 400 kV (V481/482, V433/833, V434/435, V437/438, V439/440,
V436/834), uložená na stožárech tvaru DUNAJ (šířka ochranného pásma 69,4 m), výška
spodních fázových vodičů nad zemí 12,5 m;
− pro posuzovaná vedení 1 x 400 kV (V483, V484, V485 a V486), uložená na stožárech tvaru
PORTÁL (šířka ochranného pásma 64,4 m), výška spodních fázových vodičů nad zemí
12,5 m;
− pro souběh posuzovaných vedení (profil sever V483, V484, V485 a V434/435), uložených
na stožárech tvaru PORTÁL i DUNAJ, výška spodních fázových vodičů nad zemí 12,5 m;
− pro souběh posuzovaných vedení (profil jih V437/438 a V439/440), uložených na stožárech
tvaru DUNAJ, výška spodních fázových vodičů nad zemí 12,5 m;
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• Elektrického a magnetické pole kolem transformátorů
Magnetické pole 50 Hz od transformátorů 400/ 110/ 10,5 kV v okolí rozvodny
Z naměřených hodnot a provedeného rozboru vyplývá, že v okolí transformátoru ve vzdálenosti 4
m a více i při největším zatížení nepřesáhne magnetické pole hodnotu 30 µT, což je 30 % referenční
hodnoty pro ostatní osoby a 6 % referenční hodnoty pro zaměstnance.
Ve vzdálenosti 10 m od nádoby transformátoru směrem k plotu rozvodny byla změřena hodnota
magnetického pole 1,2 µT.
Ve vzdálenosti 20 m od nádoby transformátoru směrem k plotu rozvodny byla změřena hodnota
magnetického pole 0,7 µT
Podle dispozice v TR Slavětice je nejkratší vzdálenost plotu od nádob transformátorů minimálně
55 m. V této vzdálenosti bude hodnota magnetického pole od transformátorů menší než 1 µT.
Na základě provedených měření a výpočtů intenzity elektrického pole E, magnetické indukce B a
modifikované intenzity elektrického pole Emod, lze konstatovat, že velikost Emod způsobená
provozem rozvodny TR Slavětice, při žádných provozních podmínkách rozvodny včetně jejího
největšího plánovaného provozního zatížení po rekonstrukci rozvodny nepřekročí nejvyšší
přípustnou hodnotu pro ostatní osoby 0,2 V/m. Posouzení vycházelo jednak z měření odpovídající
současnému stavu rozvodny, jednak z výpočtů, které uvažovaly nejhorší možný případ zaústění
vedení do rozvodny.
Teoreticky nejvyšší hodnota Emod = 0,101 V/m (obrázek 12) se může vyskytnout v místě několika
souběžných vedení 400 kV (V483, V485 V486 V435/436) do TR Slavětice.
Příspěvek magnetického pole od transformátorů bude za plotem rozvodny maximálně 1 µT, což je
0,5 % referenční hodnoty 200 µT platné pro ostatní osoby.
V rámci Dokumentace EIA bylo zpracováno Posouzení vlivu neionizujícího záření pro nadzemní
vedení o napěťové hladině 400 kV zpracované společností ČEPS Invest, a.s. (viz Příloha č. 5.2).
V rámci tohoto posouzení bylo provedeno hodnocení neionizujícího záření dle NV č. 291/2015 Sb.,
podle platného Metodického návodu MZ z 11. 7. 2017.
Posouzení vlivu neionizujícího záření nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV bylo
provedeno pro:
• pro posuzované křížení vedení v lokalitě Prášnice (výpočtový řez 1 - V434/435, výpočtový
řez 2 – V434/V834 a výpočtový řez 3 - V434, V435, V834, V436 a V439/440) je minimální
projektovaná výška fázových vodičů – 12,5 m.
Vyhodnocení minimálních projektovaných výšek spodních fázových vodičů nad normálním
terénním profilem je pro jednotlivé případy uvedeno v následující tabulce:
Tabulka č. 52 Vyhodnocení minimálních projektovaných výšek spodních fázových vodičů
Výpočtový
řez

1
2

3

Posuzované
vedení
V434
V435
V434
V834
V434
V435
V834
V436
V439/440

Minimální
Vyhodnocení minimální
projektovaná výška FV
projektované výšky FV nad
nad normálním
normálním terénním profilem dle
terénním profilem
NV č. 291/2015 Sb.
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
24,4 *
12,5
12,5

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

*Poznámka: Minimální projektovaná výška fázových vodičů nad normálním terénním profilem vedení V834
(výpočtový řez 3) je dána minimální normovou vzdáleností (4,3 m) od podcházejícího vedení V435.
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•

pro posuzované vedení 2 x 400 kV (V439/440 v souběhu s vedením Dunaj V436/834 a
Donau V437/438), uložené na stožárech tvaru DUNAJ (šířka ochranného pásma 69,4 m),
je minimální projektovaná výška fázových vodičů – 12,5 m;
Dodržením projektované minimální výšky spodních fázových vodičů 12,5 m nad zemí bude
zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou
bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického
pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a platnými technickými normami ČSN 33 2040 a
PNE 33 3300.
D.I.3.5 Vznik rušivých vlivů
Demontáž a výstavba
Během demontáže a výstavby vedení lze očekávat rušivé vlivy zejména v podobě hlukových emisí,
které byly podrobně popsány v předešlých kapitolách. Tyto vlivy budou pouze krátkodobé a
z hlediska možnosti negativního ovlivnění životního prostředí vč. obyvatelstva nevýznamné.
Provoz
Během provozu záměru lze uvažovat o vzniku těchto rušivých vlivů:
− Sršivý zvuk vodičů
Za vlhkého počasí mohou vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení")
v okolí stožárů s izolátory. Hladina akustického tlaku v důsledku těchto jevů se může přibližovat
k nočnímu limitu (LAeq,T = 40 dB). V prostoru obytné zástavby je proto nutno jim věnovat pozornost,
v případě volné krajiny je to nepodstatné. V žádném případě tento hluk nepřináší riziko negativních
zdravotních účinků. Pokud se sršení výrazněji projevuje, svědčí to o zvýšených ztrátách ve vedení,
proto je v ekonomickém zájmu provozovatele vedení urychleně tuto situaci technicky řešit.
Vzhledem k tomu, že dvojité vedení je navrženo mimo obytnou zástavbu, lze tuto problematiku
považovat za nevýznamnou.
− Transformátory umístěné v elektrické stanici
Za rušivý prvek by mohly být také považovány akustické jevy od chladičů transformátorů
umístěných v elektrické stanici.
− Údržba koridoru vedení
Dalším možným hlukem vznikajícím v důsledku provozu vedení je údržba koridoru vedení (mýcení
náletů o výšce nad 3 m rostoucí v ochranném pásmu vedení), kterou je nutno provádět v intervalu
cca 3 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru však nejde o významný problém.
− Vliv na šíření a kvalitu TV signálu
Rušení rádiového a televizního signálu patří k dalším potenciálním nepříznivým efektům
posuzovaného vedení. Tento efekt je závislý na celé řadě místních podmínek (poloha vysílače,
charakteristiky vedení a přijímací antény aj.) a proto jej pro konkrétní lokalitu nelze spolehlivě
předpovědět. Pokud by se objevily konkrétní problémy se signálem, bude třeba provést proměření
a podle výsledku realizovat opatření, která zajistí dobrou kvalitu příjmu.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody
Demontáž a výstavba
Záměr kříží celkem 4 vodní toky, přičemž neprotíná žádné vodní toky v kategorii významný.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních zdrojů a neprochází přes
žádné záplavové území ani aktivní zónu vodních toků.
Základy stožárových konstrukcí jsou umisťovány zásadně mimo koryta vodních toků a vodních
ploch, takže nebudou ovlivněny hydraulické parametry toků. Za normálních vodních stavů zůstávají
stožárová místa trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými vodami.
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Křížení vodních toků bude provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím
nad AC 45 kV - Část 1; Všeobecné požadavky – Společné specifikace a dle normy ČSN EN 503412-19.. Nadzemním vedením jsou povrchové vody dotčeny výhradně nepřímo, a to zejména jeho
mimoúrovňovým křížením s dotčenými vodními toky, kde nedochází k přímému kontaktu s vodním
tokem.
Vlivy na povrchové vody lze předpokládat pouze v období výstavby elektrické stanice. Místní
ovlivnění jakosti povrchových vod odváděných z území výstavby je možné teoreticky smytí zemin
na ploše staveniště, při velmi silných deštích v blízkosti vodních toků. Jedná se o malé a běžně
akceptovatelné riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních postupů.
Při výstavbě elektrické stanice bude na staveništi zřízená mezideponie snadno rozplavitelného
materiálu. Technickými opatřeními uvedeným v ZOV bude zabráněno odplavování tohoto
materiálu.
V místě výstavby vedení může teoreticky dojít k přechodnému ovlivnění jakosti povrchového
odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy a během výstavby dočasných příjezdových
cest. Místní ovlivnění jakosti povrchových vod je teoreticky možné pouze smytím zemin na ploše
staveniště a na dočasných příjezdových trasách k jednotlivým stožárům, při velmi silných deštích
v blízkosti vodních toků.
Riziko lokálního znečištění povrchových vod drobnými úkapy ropných látek z dopravních
mechanizmů bude minimální. Používané dopravní a mechanizační prostředky budou v dobrém
technickém stavu a budou dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření k zabránění
případným úkapům či únikům ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění povrchových
vod minimalizováno. Případné úkapy ropných látek budou neprodleně sanovány. Během výstavby
záměru nejsou produkovány žádné splaškové odpadní vody, které by mohly ohrozit kvalitu
povrchových či podzemních vod. Vlivy na jakost povrchových vod lze považovat za minimální.
Jedná se o vliv krátkodobý, srovnatelný s působením provozu běžné zemědělské techniky. Velikost
i významnost tohoto dočasného vlivu na povrchové vody je proto hodnocena jako přijatelná.
Provoz
Z provozu vedení zvláště vysokého napětí nevznikají žádné splaškové, technologické ani jinak
znečištěné vody. Dešťová voda bude během vlastního provozu přenosového vedení volně
vsakovat do terénu, obdobně jako za stávajícího stavu.
Provoz venkovních elektrických vedení nemá vliv na množství a jakost povrchových vod, nebudou
ovlivněny ani hydromorfologické parametry dotčených vodních toků nebo ploch.
Splašková kanalizace elektrické stanice bude provedena v potrubí a napojena do vlastní
bezodtočné jímky na vyvážení. Odvod dešťových vod bude proveden ze střech nových objektů,
komunikací, zpevněných ploch, šachet kabelovodů a přepadů z čističek zaolejovaných vod.
Napojení bude provedeno do stávajícího odvodňovacího systému areálu na pozemcích ČEPS.
Průmyslové kanalizace od jednotlivých stanovišť venkovních transformátorů je propojena s
havarijní olejovou jímkou. Tato havarijní olejová jímka je sestavena z vlastní jímky pro zachycení
zaolejovaných vod ze stanovišť transformátorů a ze dvou akumulačních jímek pro přečištěnou vodu
po první filtraci a pro vyčištěnou vodu po druhé filtraci. Na těchto uvedených jímkách bude postaven
nadzemní zděný objekt pro instalaci technologie čistírny zaolejovaných vod.
Záměr neovlivní množství ani jakost povrchových vod, vodní zdroje nebudou provozem záměru
ovlivněny.
D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody
Demontáž a výstavba
Stavební činnosti budou dle předběžných odhadů prováděny nad stávající hladinou podzemní
vody. Případný vliv na režim podzemních vod lze očekávat pouze při provádění výkopových prací
a betonáže základů u vedení a elektrické stanice, při provádění těchto prací by mohlo dojít
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k místnímu přechodnému zhoršení jakosti podzemních vod. Při hloubení základových patek
stožárů v místech průchodu trasy vedení údolními nivami, terénními depresemi nebo záplavovým
územím může se teoreticky vyskytovat hladina podzemní vody nad úrovní základové spáry.
Používané dopravní a mechanizační prostředky budou v řádném technickém stavu a budou
dodržovány pracovní postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům
ropných látek. Při dodržování těchto pracovních postupů by nemělo dojít k ovlivnění kvality
podzemních vod. Vzhledem k relativně nízké intenzitě provozu techniky, časovému omezení a při
dodržování environmentálních zásad uvedených v ZOV lze toto riziko považovat za nepodstatné.
Před vybudováním jednotlivých základů stožárů vedení bude nutné provést pro každý podpěrný
bod umístěný v exponovaných lokalitách podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický
průzkum, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních vod.
V rámci zpracování realizačního projektu bude třeba vypracovat havarijní plán. V něm budou
vytipovány možné negativní vlivy realizace stavby s dopadem na jakost podzemních vod
a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde budou uvedena opatření k zamezení vzniku
havárie a postupy k odstranění jejích škodlivých následků.
Pokud by došlo při provádění zemních prací ke kolizi s odvodňovacím systémem a tím k lokálnímu
narušení odtoku drenážních vod, lze takový střet řešit standardními technickými postupy, aniž by
došlo k nevratnému poškození odvodňovací funkce.
Provoz
Vlastní provoz záměru neovlivní množství ani jakost podzemních vod.
Provoz přenosového vedení a elektrické stanice neovlivní množství ani jakost podzemních vod.
Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

D.I.5. Vlivy na půdu
Demontáž a výstavba
Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor zemědělské půdy pro základy stožárů a rozšíření
stávajícího areálu TR Slavětice. Dočasný zábor bude nutný po dobu realizace vedení pro
transportní, stavební a montážní činnosti a dále pro zřízení deponií zeminy při výstavbě elektrické
stanice. Trvalé odnětí půdy ze ZPF pro stožárová místa bude oproti stávajícímu stavu celkově
navýšeno o cca 0,44 ha, což nepředstavuje významné navýšení oproti stávajícímu stavu a je tak
splněno ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb. ZPF bude dotčeno ve všech třídách
ochrany. Na zábor ZPF v I. a II. třídě ochrany se nevtahuje omezení podle § 4 odst. 3 zákona č.
334/1992 Sb. v případě, je-li veřejná technická infrastruktura umisťována v koridoru vymezeném
v platných zásadách územního rozvoje (dle § 9 odst. 5 písm. a). Rozšíření stávajícího areálu
elektrické stanice a výstavba nového dvojitého vedení je v souladu se ZÚR kraje Vysočina a
Jihomoravského kraje, a navíc se jedná o stavbu ve veřejném zájmu. Při terénních pracích, které
budou prováděny během demontáže a výstavbě vedení, je důležité dodržovat ustanovení § 8
zákona č. 334/1992 Sb.
Realizace přístupových cest do manipulačních prostorů v bezprostředním okolí stožárů, bude
respektovat závěry a doporučení vycházející z biologického hodnocení záměru (viz Příloha č. 7).
Po ukončení stavební činnosti budou takto dotčené pozemky uvedeny zpět do původního stavu a
vráceny jejich původnímu využití. Předběžně lze dobu mezi zahájením stavebních prací a
uvedením pozemků do původního stavu stanovit maximálně ve výši několika týdnů.
Stavbou vedení vyvolaný zábor pozemků ZPF má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor
pozemků zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto
důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný.
Trvalý zábor pozemků zastavěním základy ocelových konstrukcí, obslužných komunikací a budov
v elektrické stanici je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto důvodu je možné
hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný.
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Při realizaci záměru dojde k manipulaci s ornicí a drnem zhruba v rozsahu základů stožárových
konstrukcí a na ploše elektrické stanice v mocnosti orničního profilu na základě rozhodnutí
příslušného orgánu ochrany ZPF. Ve stožárových místech budou hloubeny výkopy pro základové
patky, v elektrické stanici budou hloubeny základové patky pro nosné ocelové konstrukce a
základové pasy pro nové budovy. Přesná bilance zemních prací není v této fázi projektové přípravy
k dispozici. Tyto zemní práce budou spojeny s vlivy na zemědělský půdní fond a nepředstavují
významný zásah do půdního fondu ani do horninového prostředí. Při dodržení standardních
stavebních postupů by půdní povrch neměl být dotčen větrnou ani vodní erozí, což je dáno zejména
rychlostí výstavby a bezprostřední rekultivací.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen
v minimální míře. K trvalému odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa nedochází. Trvalé
omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,02 ha. Přesný
rozsah trvalého omezení PUPFL bude blíže specifikován v dalším stupni projektové dokumentace.
Stavebník je dle § 13 odst. 3 písm. d) lesního zákona č. 289/1995 Sb. povinen používat vhodných
technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit
účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí. Dle §14 odst. 3)
lesního zákona každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo
dočasné odnětí nebo omezení podle § 15 odst. 1, je povinen před zpracováním podkladů k vydání
územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy
přes lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.
Vlastní výstavba záměru nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi půdy, v průběhu
realizace lze, a bude podmínkami ve stavebním povolení nařízeno, vhodným opatřením těmto
negativním vlivům zamezit.
Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek (např. pohonné hmoty, maziva
apod.) budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního plánu.
Konkrétní zábory půdy budou specifikovány v dalším stupni projektové přípravy záměru na základě
geometrického zaměření stavby.
Vlivy na půdu v období výstavby záměru lze hodnotit jako malé a časově omezené.
Provoz
Vlastní provoz záměru neovlivní jakost půd.
Po období provozu vedení pak dojde pod vedením a v rozsahu zákonného ochranného pásma
k omezení užívání pozemků v lesních průsecích a omezení některých činností v ochranném pásmu
u zemědělských pozemků. Odnětí pozemků pro jiný účel užívání bude uplatněno dle zákona
č. 334/1992Sb., v platném znění.
Zemědělsky obhospodařované pozemky pod vedením a v jeho ochranném pásmu mohou být
i nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením pro jiné než pěstební účely. Vzrostlá
zeleň pod vedením i v celém ochranném pásmu musí být z provozních a bezpečnostních důvodů
pravidelně odstraňována přesáhne-li její výška 3 m, čímž je omezena produkční funkce lesních
pozemků.
V průběhu vlastního provozu záměru se nepředpokládá, že by měla nastat významná kontaminace
nebo eroze půdy. Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů se v dotčeném území
nepředpokládá.
Z hlediska znečištění půd, při dodržení standartních stavebních postupů při demontáži a výstavbě
záměru, nebude půda negativně ovlivněna.
Při dodržení standartních stavebních postupů při výstavbě záměru nebude půda negativně
ovlivněna. Záměr nezvyšuje riziko eroze půdy. Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy
nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd lze tedy předpokládat minimální omezení vzhledem k uvažovanému
záměru.
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D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Posuzovaný záměr neprochází přes žádná ložiska surovinových zdrojů, přírodních bohatství, důlní
díla ani přes sesuvná území. Záměr neprochází žádnou geologicky významnou lokalitou,
nenacházejí se přírodní léčivé a vodní zdroje či jejich ochranná pásma, ani zdroje přírodních
minerálních vod. Výstavbou záměru dojde k záboru ZPF a PUPFL. Vlivy na zemědělskou půdu a
PUPFL je podrobně popsán v kapitole D.I.5.
Demontáž a výstavba
Určitý zásah do horninového prostředí představují výkopy pro základy. Základy u vedení budou
betonové, blokové, s předpokládanou hloubkou založení do cca 3,0 m, ve špatných geologických
podmínkách se použije speciální zakládání na mikropilotách. Základy ČZV, stanoviště
transformátorů, domky sekundární ochrany a centrální domek budou blokové, případně stěnové, s
předpokládanou hloubkou založení do 3,5 m.
Základové konstrukce tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez
dalších vlivů na její kvalitu. Zásah do horninového prostředí představuje lokalizace základové
konstrukce v území s nevhodnými inženýrsko – geologickými podmínkami, zejména sníženou
únosností nebo stabilitou základových půd.
Způsob zakládání konstrukcí bude stanoven v další fázi projektové přípravy na základě
podrobného hydrogeologického průzkumu.
Během výstavby vzhledem k charakteru záměru a rozsahu zemních prací lze považovat vliv
záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje za nevýznamný.
Provoz
V průběhu vlastního provozu záměru se nepředpokládá, že by mohlo nastat znehodnocení
přírodních zdrojů.
Vliv záměru na přírodní zdroje lze považovat za nevýznamný. V průběhu výstavby a vlastního
provozu záměru se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů.

D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)
V rámci zpracování Dokumentace bylo zpracováno Biologické hodnocení (viz Příloha č. 7), které
posoudilo záměr podél všech tras vedení v šíři 100 m na každou stranu od osy vedení a do
vzdálenosti 100 m od rozšíření rozvodny Slavětice. Výstupem tzv. „vegetačního screeningu“ bylo
kromě aktuální vegetační mapy vyhledání lokalit vhodných pro podrobný vertebratologický,
floristický a entomologický průzkum.
Výsledkem Biologického hodnocení je stanovení rizikových míst, jejich identifikace, charakteristika
a eliminační, zmírňující, popřípadě kompenzační opatření.
Zjištěné druhové spektrum v rámci celého liniového záměru lze považovat za očekávané vzhledem
k rozsahu a rozmanitosti biotopů, kterými uvedená stavba prochází. Výsledky odpovídají zvolené
metodice monitoringu vyskytujících se druhů organismů a především specifikací vybraného
monitorovacího území. Rovněž vliv na zjištěné druhové spektrum má i skutečnost, že je hodnocení
postaveno především na aktuálních datech zjištěných kolektivem autorů a pracovníků, podílejících
se na plnění příslušného předmětu díla – Biologického hodnocení. Přihlédnuto bylo však
k nálezové databázi Agentury ochrany přírody a krajiny ČR NDOP a seznamu předmětů druhové
ochrany dotčených zvláště chráněných území.
Hlavní závěry z provedeného hodnocení jsou uvedeny níže v textu.
D.I.7.1 Vlivy na faunu
V rámci zpracovaného biologického hodnocení (viz Příloha č. 7) byl zhodnocen vliv záměru
na faunu obratlovců (vlivy na ptáky, obojživelníky, plazy a savce) i faunu bezobratlých.

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
133

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Dle metodiky hodnocení jsou jako relevantní vlivy zvažovány takové přímé a nepřímé vlivy záměru,
které svojí podstatou mohou ovlivnit kvantitativní a kvalitativní charakteristiky jednotlivých zvláště
chráněných nebo ohrožených druhů. Jako možné vlivy záměru byly identifikovány následující:
− Přímý zábor biotopu (zábor potravního biotopu, narušení úkrytů, líhnišť a hnízdišť)
Tento vliv zahrnuje přímý zábor biotopu druhu při výstavbě nového stožárového místa. Zahrnuje
také nepřímé ovlivnění biotopu druhu v podobě záboru potravního biotopu.
− Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu
Kvalitativní charakteristiky biotopu v tomto případě zahrnují narušení vegetačního pokryvu pojezdy
stavebních strojů a mechanizace vyřezávání dřevin a kácení.
− Rušení
Rušení přináší zejména období výstavby a kácení dřevin. Projevuje se přímo v zájmovém území
a také v jeho těsné blízkosti.
− Náhodné usmrcení jednotlivých exemplářů při výstavbě a kácení dřevin
Při výstavbě budou jednotlivé exempláře živočichů přímo ohroženy. U ptáků se jedná zejména
o případné kácení a vyřezávání dřevin v době hnízdění, u zemních hnízdičů je jisté riziko i při
pojezdech techniky. Ohroženy jsou i méně pohyblivé druhy obratlovců (např. obojživelníci).
− Ohrožení střety s vedením ve fázi provozu
Při provozu vedení patří k negativním vlivům ohrožení střety (nárazy) s elektrickým vedením
a zvýšená míra fragmentace krajiny průsekem. Naopak ohrožení ptáků elektrickým
proudem v tomto případě nehrozí, neboť je vyloučeno již samotnou konstrukcí vedení.
Demontáž a výstavba
Zdrojem hluku a vibrací v době výstavby budou především dopravní a stavební stroje. Tento vliv je
však časově omezený a tím ne příliš významný. Navíc jsou místa stožárů umístěna v lokálně
nejvhodnějších biotopech. Při výměně typů stožárů bude nutné stavebně zasáhnout do současných
stanovišť. Bude nutné založit nové základy vyšších stožárů a také vybudovat příjezdové a obslužné
trasy. Bude docházet k časově omezeným zásahům do původních stanovišť (les, luční stanoviště,
křovinné formace) v okolí bezprostředním vedení a tím k omezení zde se vyskytujících jedinců
živočichů. Práce však budou prováděny v krátkých časových úsecích. Negativní dopady z hlediska
výskytu ptačích druhů a jejich prosperity bude nevýznamná.
Lze konstatovat, že záměr ovlivní současný charakter stanovišť nevýznamně i přes to, že budou
prováděny na konkrétních místech terénní úpravy související s výstavbou záměru. Je však nutno
podotknout, že veškerá umístění stožárů byla přednostně lokalizována do míst s co nejmenším
dopadem na krajinu a biotopy.
Provoz
Provoz nepřináší žádné hlukové a vibrační zatížení oproti hluku pozadí. Jediným významnějším
zdrojem je vliv antropogenních činností při údržbě. Tento aspekt je však vzhledem k malé frekvenci
nevýznamný. Provoz nepřináší žádné zásahy do biotopických stanovišť. Jediným významnějším
zdrojem je vliv antropogenních činností při údržbě. Tento aspekt je však vzhledem k malé frekvenci
nevýznamný.
• Vliv záměru na bezobratlé živočichy
V rámci provedeného entomologického průzkumu bylo zaznamenáno 101 druhů brouků, 25 druhů
denních motýlů, 2 druhy blanokřídlých, 8 druhů rovnokřídlých, 1 druh kudlanky, 2 druhy ploštic a 1
druh škvora a 3 druhy vážek. Z toho je 10 druhů zařazeno mezi zvláště chráněné a další 3 druhy
jsou zařazeny do Červeného seznamu bezobratlých (Hejda et al. 2017). Komentáře k výskytu
jednotlivých zvláště chráněných a ohrožených druhů jsou v přiloženém entomologickém průzkumu,
které je součástí Biologického hodnocení, viz Příloha č. 7.
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Tabulka č. 53 Přehled zvláště chráněných druhů bezobratlých živočichů
Druh

Fáze
záměru

Vliv záměru
(Identifikace)

Charakteristika vlivu
(kapacita záměru, časový rozsah záměru,
intenzita vlivu)

Hodnocení
vlivu záměru
(+/0/-1,-2)

Kriticky ohrožené druhy dle ZOPK – CI
kudlanka
rozšíření
2/ Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu.
nábožná
rozvodny,
ano
4/Usmrcení jednotlivých exemplářů při výstavbě a
(Mantis
výstavba
kácení dřevin.
religiosa)
vedení
Ohrožené druhy dle ZOPK – CIII
rozšíření
batolec červený
rozvodny,
ne
(Apatura ilia)
výstavba
vedení
rozšíření
batolec duhový
rozvodny,
ne
(Apatura iris)
výstavba
vedení
rozšíření
čmelák
rozvodny,
ne
(Bombus sp.)
výstavba
vedení
rozšíření
krajník hnědý
rozvodny,
(Calosoma
ne
výstavba
inquisitor)
vedení
krajník
rozšíření
(Calosoma
rozvodny,
maderae
ne
výstavba
(=auropunctatu
vedení
m))
rozšíření
mravenec
rozvodny,
ne
(Formica sp.)
výstavba
vedení
otakárek
rozšíření
2/ Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu.
fenyklový
rozvodny,
ano
4/Usmrcení jednotlivých exemplářů při výstavbě a
výstavba
(Papilio
kácení dřevin.
machaon)
vedení
rozšíření
otakárek ovocný
2/ Ovlivnění kvalitativních charakteristik biotopu.
rozvodny,
(Iphiclides
ano
4/Usmrcení jednotlivých exemplářů při výstavbě a
výstavba
podalirius)
kácení dřevin.
vedení
zlatohlávek
rozšíření
tmavý
rozvodny,
ne
(Oxythyrea
výstavba
funesta)
vedení
Další druhy uvedené v červeném seznamu (EN – endangered)
rozšíření
dřepčík
rozvodny,
(Chaetocnema
ne
výstavba
chlorophana)
vedení
Další druhy uvedené v červeném seznamu (VU – vulnerable)
rozšíření
okáč medyňkový rozvodny,
ne
(Hyparchia fasi)
výstavba
vedení
Další druhy uvedené v červeném seznamu (NT – near threatened)
rozšíření
střevlík měděný
rozvodny,
(Carabus
ne
výstavba
cancellatus)
vedení

-1

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

Vyhodnocení vlivu záměru na bezobratlé živočichy:
Trasa elektrického vedení je situována v naprosté většině trasy do polí. Na několika místech
přechází přes jednotlivé remízy, drobné vodoteče, různě degradované a křovinami zarůstající
zbytky mezofilních i sušších luk. V jednom případě prochází podél teplomilné doubravy (Slavětice).
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Tomu také odpovídá složení zjištěné entomofauny. Vesměs se jedná o druhy obecné, hojné a
běžné, typické pro zemědělsky obhospodařovanou krajinu. Za nejvýznamnější zjištěné druhy
osobně považuji okáče medyňkového (Hipparchia fagi) a krajníka (Calosoma maderae). Vliv
záměru na oba druhy však bude buď spíše pozitivní (okáč medyňkový) nebo bude zanedbatelný
(krajník C. maderae), stejně tak je tomu u všech ostatních zvláště chráněných druhů nebo druhů
zařazených do některého z Červených seznamů. Na třech vytipovaných biologicky zajímavějších
lokalitách bylo celkem zjištěno deset zvláště chráněných druhů, které však ve většině případů patří
k hojným a fakticky neohroženým taxonům. Negativní dopad záměru na populace zvláště
chráněných druhů bude zanedbatelný až nulový maximálně na úrovni několika jedinců, nikoliv
populací. V rámci průzkumu bylo zjištěno šest druhů, které byly v roce 2005 zařazeny do
Červeného seznamu bezobratlých, z toho pět druhů bylo zařazeno i do nové verze Červeného
seznamu z r. 2017. Také na tyto druhy bude dopad záměru zanedbatelný až nulový. Vzhledem k
charakteru entomofauny a charakteru záměru, nespatřuji zde žádný významný konflikt mezi
realizací záměru a ochranou entomofauny.
Doporučení k jednotlivým lokalitám:
− E1: Slavětice 49°6'27.554"N, 16°7'4.209"E
Doporučuje se ve větší míře nekácet holosečně duby (pokud by to bylo nutné). Naopak případná
výběrná těžba a vytvoření řídkého lesa, by byla žádoucí (zejména s ohledem na biotopové nároky
okáče medyňkového a na nároky saproxylického hmyzu). Provedení prací by mělo časově spadat
mimo vegetační sezónu. Lokalita E1 záměrem ale nebude vůbec dotčena.
− E2: Dukovany 1 49°5'21.195"N, 16°7'21.204"E
Lokalita není z pohledu entomologie umístěným stožárem významněji ovlivněna, byť by jeho
umístění mimo ni bylo vhodnější. Provedení prací by bylo vhodné směřovat mimo vegetační
sezónu.
− E3: Dukovany 2 49°4'45.780"N, 16°7'46.464"E
Lokalita není z pohledu entomologie významněji ovlivněna. Tak jak je umístění stožáru navrženo
(mimo degradovanou mezofilní louku a mimo zarostlé tůňky (49.0793286N, 16.1298903E), je
z hlediska entomologie přijatelné a bez významného negativního vlivu. Provedení prací by bylo
vhodné směřovat mimo vegetační sezónu.
• Vliv záměru na obratlovce
Celkem byl na trase záměru zjištěn výskyt 90 druhů obratlovců, 3 druhů obojživelníků, 3 druhů
plazů, 60 druhů ptáků a 24 druhů savců. Ze zjištěných 31 zvláště chráněných druhů patří 3 mezi
kriticky ohrožené, 13 mezi silně ohrožené a 15 mezi ohrožené.
Tabulka č. 54 Přehled zvláště chráněných druhů obratlovců
Druh

Fáze
záměru
v území

Vliv záměru
(Identifikace)

Charakteristika vlivu
(kapacita záměru, časový rozsah
záměru, intenzita vlivu)

Hodnocení vlivu
záměru
(+/0/-1,-2)

Kriticky ohrožené druhy dle ZOPK – CI
rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

netopýr brvitý
(Myotis
emarginatus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

?

netopýr černý
(Barbastella
barbastellus)

rozšíření
rozvodny,

?

?

orel mořský
(Haliaeetus
albicila)

5/ Ohrožení střety s vedením.

-1
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výstavba
vedení,
fáze provozu
Silně ohrožené druhy dle ZOPK – CII )
rosnička zelená
(Hyla arborea)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

skokan štíhlý
(Rana
dalmatina)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

ještěrka obecná
(Lacerta agilis)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ano

krutihlav obecný
(Jynx torquilla)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,

ne

0

žluva hajní
(Oriolus oriolus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

plšík lískový
(Muscardinus
avellanarius)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

chřástal vodní
(Rallus
aquaticus)

4/ Náhodné usmrcení jednotlivých exemplářů při
výstavbě a kácení dřevin.

3/ Rušení.
5/ Ohrožení střety s vedením.

-1

-1

Ohrožené druhy dle ZOPK – CIII
ropucha obecná
(Bufo bufo)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

slepýš křehký
(Anguis fragilis)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

užovka
obojková
(Natrix natrix)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

čáp bílý
(Ciconia
ciconia)

fáze provozu

ano

5/ Ohrožení střety s vedením.

-1

koroptev polní
(Perdix perdix)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ano

3/ Rušení.
5/ Ohrožení střety s vedením.

-1

krkavec velký
(Corvus corax)

fáze provozu

ano

5/ Ohrožení střety s vedením.

-1

moták pochop
(Circus
aeruginosus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ano

3/ Rušení.
5/ Ohrožení střety s vedením.

-1

pěnice vlašská
(Silvia nisoria)

rozšíření
rozvodny,

ne

4/ Náhodné usmrcení jednotlivých exemplářů při
výstavbě a kácení dřevin.

-1
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výstavba
vedení
potápka malá
(Tachybaptus
ruficolis)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ano

rorýs obecný
(Apus apus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

strakapoud
prostřední
(Dendrocopos
medius)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

ťuhýk obecný
(Lanius colurio)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

slavík obecný
(Luscinia
megarhynchos)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

vlaštovka
obecná
(Hirundo
rustica)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

netopýr
dlouhouchý
(Plecotus
austriacus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

?

netopýr pestrý
(Vespertilio
murinus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

?

netopýr řasnatý
(Myotis
nattereri)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

?

netopýr večerní
(Eptesicus
serotinus)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

?

netopýr vodní
(Myotis
daubentoni)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

?

?

veverka obecná
(Sciurus
vulgaris)

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení,
fáze provozu

ne

0

rozšíření
rozvodny,
výstavba
vedení

ne

0

vydra říční
(Lutra lutra)

3/ Rušení.
5/ Ohrožení střety s vedením.

-1
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Vyhodnocení vlivu záměru na obojživelníky:
Obojživelníci, a to pouze méně pohyblivé druhy, budou záměrem ovlivněni pouze na úrovni jedinců,
ohrožených náhodnými úhyny při stavební činnosti a při pohybech techniky. Nebude dotčen žádný
rozmnožovací biotop a ani migrační trasy probíhající podél vodotečí, kde bude pojezd techniky
vyloučen. Za ideálních podmínek jsou obojživelníci dostatečně pohybliví, aby po zahájení terénních
prací dotčená místa opustili. Obdobná situace je u plazů, přičemž nelze vyloučit úhyn jednotlivých
exemplářů při pohybu stavební techniky.
Z ptáků lze jako dočasně ovlivněné charakterizovat druhy hnízdící v těsné blízkosti záměru nebo
druhy, které zde mají významnou část loveckého či potravního okrsku. Ptáci budou mírně ovlivněni
stavebním ruchem, přímé úhyny se při dodržení podmínek biologického hodnocení
nepředpokládají. Vyšší riziko je pouze u citlivějších druhů hnízdících v těsné blízkosti vedení, pro
které se proto navrhuje termínové omezení v okolí jejich hnízdišť. Existuje zde samozřejmě i riziko
zranění větších anebo méně obratných druhů, jako jsou čápi, kachny, bahňáci či dravci, ale i někteří
pěvci při střetech s vodiči. Riziko bude po rekonstrukci vedení obdobné jako u stávajícího vedení.
Zranění elektrickým proudem je díky konstrukci vedení vyloučené. Riziko střetů lze částečně zmírnit
instalací vhodné optické signalizace na prvky vedení v nejproblematičtějších úsecích.
U savců se žádné ovlivnění nepředpokládá, teoreticky by bylo možné zvažovat ovlivnění biotopů
lesních druhů kvůli fragmentací v podobě průseků. Rozsah průseků bude ale v případě tohoto
vedení zcela zanedbatelný.
Z důvodu ochrany populací zvláště chráněných druhů obratlovců se doporučuje požádat o výjimku
ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů pro druhy, u nichž byl shledán
negativní vliv (tj. vliv na úrovni -1).
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na obratlovce jsou navržena adekvátní zmírňující opatření a
podmínky:
• Z důvodu ochrany hnízdících ptáků (§5a ZOPK) se navrhuje termínové omezení pro kácení
porostů v celé trase. Kácení musí probíhat mimo období hnízdění ptactva, tj. nesmí se kácet
v měsících III.-VIII. Po dohodě s biologickým dozorem může být termínové omezení na
žádost investora upraveno podle aktuálního průběhu hnízdní sezóny.
• Z důvodu zmírnění rizika střetů ptáků s vedením se navrhuje instalace optické zvýrazňující
signalizace na vhodné části vedení v úsecích segmentů 34-36 (vedení V436/834 mezi
stožáry č. 9 až 11, vedení V439/440 mezi stožáry č. 8 až 10) a to na obě souběžná vedení.
D.I.7.2 Vlivy na flóru
V rámci zpracovaného biologického hodnocení (viz Příloha č. 7) byl zhodnocen vliv záměru
na flóru.
Demontáž a výstavba
Při realizaci záměru může v některých případech docházet k přímé likvidaci stanovišť a jedinců
zvláště chráněných či ohrožených druhů rostlin. Tento vliv by měl být co možná nejvíce eliminován
vymezením segmentů s výskytem chráněných druhů a vyloučením zásahu do nich v průběhu
realizace stavby, případně spoluprací s odborným biologickým dozorem při výstavbě.
Za účelem zhodnocení stavu flóry byl v průběhu vegetační sezóny 2017 proveden podrobný
floristický průzkum ve třech vegetačních segmentech (jedná se o zachovalejší a hodnotnější
přírodní stanoviště), kde charakter vegetace nasvědčoval teoreticky možnému výskytu zvláště
chráněných či vzácných druhů rostlin. Metodika a výsledky průzkumů včetně charakteristik
populací komentovaných druhů viz Biologické hodnocení - floristický průzkum. Dále byla provedena
rešerše dostupných odborných podkladů s cílem doplnit nově zjištěné údaje o výskytu zvláště
chráněných druhů v dotčeném území.
Provoz
Vlastní provoz záměru nebude mít žádný vliv na flóru v dotčeném území záměru.
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•

Vliv záměru na cévnaté rostliny

Tabulka č. 55 Přehled zjištěných zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin
Druh

Fáze záměru

Ohrožené druhy C3 (dle ČS)
stolístek přeslenitý
rozšíření rozvodny,
(Myriophyllum
výstavba vedení
verticilliatum)
Druhy vyžadující pozornost C4a (dle ČS)
potočník vzpřímený
rozšíření rozvodny,
(Berula erecta)
výstavba vedení

Vliv záměru
(identifikace)

Charakteristika vlivu
(kapacita záměru, časový
rozsah záměru, intenzita
vlivu)

Hodnocení
vlivu záměru

ne

rozšíření rozvodny, výstavba vedení

0

ne

rozšíření rozvodny, výstavba vedení

0

(+/0/-1,-2)

Vyhodnocení vlivu záměru na cévnaté rostliny:
Celkem bylo při floristickém průzkumu nalezeno a determinováno 105 taxonů cévnatých rostlin. Ve
zkoumaném území nebyl nalezen žádný zvláště chráněný druh cévnaté rostliny. Byly zde nalezeny
2 druhy uvedené v Červeném seznamu (Grulich 2012). Z toho 1 druh spadá do kategorie C4a –
vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené a 1 druh je uveden v kategorii C3 –
ohrožené taxony. Oba druhy mají stanoviště ve zkoumaném koridoru, ale mimo ochranné pásmo
vedení. Segment č. 35 a stanoviště (rybník, Lipňanský potok), kde se vyskytují, nebudou vůbec při
realizaci záměru dotčeny. Z lesů v blízkém okolí botanické lokality B1 je udáván výskyt dalších
dvou zvláště chráněných druhů – vemeníku zelenavého (Plathantera chlorantha) a bramboříku
nachového (Cyclamen purpurascens), L. Čech, 2003 (NDOP). Oba druhy byli na ploše botanické
lokality B1 (segmenty 4 a 7) cíleně vyhledávány, ale nepodařilo se je zde zjistit.
D.I.7.3 Vlivy na ekosystémy
• Vliv záměru na přírodní stanoviště
V dotčeném území, kterým je pásmo do 100 m od posuzovaného záměru byl proveden průzkum
vegetace. Jednotlivé vegetační segmenty byly očíslovány od 1 do 67. Seznam vegetačních
segmentů a mapa vegetačních segmentů jsou uvedeny v Biologickém hodnocení.
Tabulka č. 56 Přehled zastoupení biotopů hodnoceného území
Kód a název biotopu

Vegetační segment

Hodnocení vlivu
záměru
(+/0/-1,-2)

X1 Urbanizovaná území
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole

X5 Intenzivně obhospodařované louky
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla
X7B Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ostatní porosty
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami
X12A Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty
X12B Ruderální stanoviště a nálety nepůvodních dřevin
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla
X14 Vodní toky bez ochranářsky významné vegetace
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních
stojatých vod - ostatní porosty
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny
L2.2 Údolní jasanovo-olšový luh
L3.1 Hercynské dubohabřiny
L6.5 acidofilní teplomilné doubravy

16, 17, 20, 38, 39
2, 10, 15, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 34,
36, 40, 41, 44, 49, 53, 56, 58, 61-62,
64-65
13, 21, 52
6, 8-9, 14, 18, 23, 25, 29, 32, 43, 5455, 67
1, 3, 5, 11, 17, 20, 33, 39, 47, 57, 63
35
12, 37, 50, 60
45
5, 37, 48
22, 29, 38
35, 51, 63
35
35
1, 8, 11, 14, 20, 23, 30, 32-33, 38,
46-48, 55, 57, 59, 63, 66
35, 51
4, 7
42

nehodnoceno
nehodnoceno

nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
nehodnoceno
0
0
0
-1
-1
0
0

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
140

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Vliv záměru na přírodní stanoviště
Přírodní stanoviště budou ovlivněna dočasným pohybem mechanizace v průběhu výstavby v šířce
manipulačního pruhu, trvalým záborem při výstavbě stožárových míst a záborem půdy při stavbě rozšíření rozvodny. Tyto vlivy by mohly být významné pouze v případě reprezentativních segmentů
přírodních stanovišť, zjištěných při vegetačním screeningu území. V místě, kde záměr protíná
takové segmenty, jsou proto navržena zmírňující opatření. Spočívají ve stanovení míst, kde stožáry
nelze umísťovat vůbec a ve stanovení segmentů, do nichž se nedoporučuje zasahovat ani
v průběhu výstavby. Pokud se jedná o citlivé biotopy, je dále navržen odborný biologický dozor při
výstavbě. Omezení je specifikováno na úroveň segmentů vegetačního screeningu.
Z důvodu minimalizace vlivu záměru na přírodní stanoviště jsou navržena adekvátní zmírňující
opatření a podmínky:
• do vodních toků a mokřadů není možné zasahovat a vjíždět mechanizací,
• do těchto segmentů (hodnotná přírodní stanoviště) nebudou umísťována stožárová místa a
nebude do nich vjížděno žádnou mechanizací: 4, 7, 42, 51, 63,
• do těchto segmentů (hodnotná přírodní stanoviště) nebudou umísťována stožárová místa
vyjma míst již umístěných stávajících stožárů: 35,
• kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva, tj. kácení nebude
probíhat v měsících III.-VIII. Součástí kácení jak při rekonstrukci tak při následné údržbě
elektrovodu bude důsledné vyklizení a likvidace dřevní hmoty,
• při realizaci prací v hodnotných přírodních stanovištích a v jejich těsné blízkosti, zejména
při vytyčování stožárových míst, příjezdových tras, demontáži a montáži stožárů nebo při
terénních úpravách, se navrhuje zajistit biologický dozor odborně způsobilou osobou.
Zejména se jedná o práce v segmentu 35.
Ekosystémy můžeme pro potřeby tohoto hodnocení jednoduše rozdělit na vodní a suchozemské.
Vlivy na jednotlivé ekosystémy byly vesměs vyhodnoceny již v předešlých kapitolách, shrnout je
lze následovně:
Vodní ekosystémy
Vodní ekosystémy v dotčeném území představují především vodní toky a plochy, které jsou
protnuty koridorem el. vedení (podrobně viz kap. C.II.2). Všechny stožáry jsou umisťovány
v dostatečné vzdálenosti od břehových hran povrchových vod, takže v případě dodržení základních
opatření, které jsou uvedeny v kap. D.IV., nebudou vodní ekosystémy dotčeny.
Suchozemské ekosystémy
Nejvíce zastoupeným ekosystémem v navržených koridorech vedení je tzv. agroekosystém, který
je v dotčeném území představován zejména obdělávanou zemědělskou půdou. Vliv výstavby
vedení na tento typ ekosystému bude spočívat zejména v záboru ZPF, který však bude ve srovnání
se stávajícím záborem minimální.
Lesní ekosystémy budou dotčeny pouze v omezené míře.
Vlivy na ekosystémy lze za dodržení navržených opatření hodnotit jako málo významné, během
provozu navržených vedení budou vlivy obdobné jako v současné době.
D.I.7.4 Vlivy na soustavu Natura 2000
K záměru byla vydána dvě stanoviska podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Oběma krajskými úřady
(Jihomoravského kraje a kraje Vysočina) bylo shledáno, že posuzovaný záměr nemůže mít
významný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 a proto se dále vliv na předměty ochrany a
celistvost lokalit soustav Natura 2000 nevyhodnocuje.
Předpokládá se, že hodnocený záměr nebude mít v předložené podobě negativní vliv na předměty
ochrany ani celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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D.I.7.5 Vlivy na zvláště chráněná území
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení nezasahuje do žádného
velkoplošného zvláště chráněného území. Nejblíže posuzovanému záměru se nachází Národní
park Podyjí ve vzdálenosti cca 25 km od osy vedení V439/440.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného maloplošného zvláště chráněného území. Nejblíže
posuzovanému záměru se nachází přírodní rezervace U Jezera ve vzdálenosti cca 1 700 m od osy
vedení V484 a přírodní rezervace Dukovanský mlýn ve vzdálenosti cca 2 150 m od osy vedení
V434.Uvedená ZCHÚ nebudou ovlivněna v souvislosti se vstupy a výstupy záměru.
Ze závěru Biologického hodnocení (viz Příloha č. 7) vyplývá, že hodnocený záměr v předložené
podobě nemá významný negativní vliv na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky
ÚSES, přírodní stanoviště a na populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Záměr narušuje funkční prostorové vazby ekosystémů z hlediska ptactva.
Realizace záměru může mít mírný negativní vliv na některé zvláště chráněné druhy nebo ohrožené
druhy živočichů.
V rámci záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje následujících zvláště
chráněných druhů:
• kudlanka nábožná (Mantis religiosa),
• otakárek fenyklový (Papilio machaon),
• otakárek ovocný (Iphiclides podalirius),
• ropucha obecná (Bufo bufo),
• rosnička zelená (Hyla arborea),
• čáp bílý (Ciconia ciconia),
• chřástal vodní (Rallus aquaticus),
• koroptev polní (Perdix perdix),
• krkavec velký (Corvus corax),
• moták pochop (Circus aeruginosus),
• potápka malá (Tachybaptus ruficolis),
a proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku ze základních ochranných podmínek.
Z důvodu minimalizace negativních vlivů jsou formulována věcná opatření nutná k prevenci,
omezení, vyloučení a kompenzaci negativních účinků spojených s realizací daného záměru
uvedená v kapitole D.IV.
Výše uvedené závěry platí i pro realizaci dočasného vedení po dobu výstavby.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Součástí zpracované Dokumentace je Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 9).
D.I.8.1 Vlivy na krajinný ráz území
• Cíle ochrany krajinného rázu
Základním cílem ochrany krajinného rázu je zachování výše deklarovaných pozitivních hodnot. Pro
každý vymezený prostor jde o vyjádření:
• zda je zachována estetická hodnota krajinného rázu hodnoceného území,
• zda je zachována přírodní hodnota krajinného rázu hodnoceného území,
• zda je brán ohled na zachování významných krajinných prvků,
• zda je brán ohled na zachování zvláště chráněných území,
• zda je brán ohled na zachování kulturních dominant krajiny,
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•
•
•

zda je brán ohled na zachování harmonického měřítka krajiny,
zda je brán ohled na zachování harmonických vztahů v krajině,
zda není v rozporu s ochrannými podmínkami přírodního parku či památkové zóny a
rezervace stanovenými vyhláškou.
Z pohledu zjištění uvedených otázek byl proveden rozbor a hodnocení vlivu stavby na krajinný pro
jednotlivé prostory, kterými stavba prochází.
• Vlivy na dílčí znaky krajinného rázu
Z předcházejícího rozboru vyplývá následující vliv:
Vliv
Změny v prostorových vztazích
Změny viditelnosti
Změny v pořadí, významu a projevu charakteristik
krajinného rázu
Změny v přírodních a kulturních charakteristikách
Změny ve smyslovém vnímání krajinného rázu
Přeshraniční vlivy na krajinný ráz

Jak vyplývá z předchozího rozboru, je vliv
ohledu zanedbatelný.
Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou
ohledu zanedbatelné.
Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou
ohledu zanedbatelné.
Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou
ohledu zanedbatelné, místy se mírně
způsobem.
Jak vyplývá z předchozího rozboru, jsou
ohledu zanedbatelné.
Nejsou předpokládány.

záměru v tomto
změny v tomto
změny v tomto
změny v tomto
uplatní dílčím
změny v tomto

Srovnáme-li záměr s existujícími uvedenými znaky krajinného rázu vymezeného prostoru, pak
dojdeme k závěru:
- že nebude ovlivněna přírodní hodnota krajinného rázu místa ani oblasti;
- též nebude neúnosně snížena estetická hodnota krajinného rázu, neboť změna se uplatní
jen v rozsahu stávajícího již narušeného území;
- záměr neovlivní harmonické vztahy a měřítko krajiny, neboť zde není instalován nový
nevhodně se uplatňující znak, který by ovlivnil přírodní, kulturní a historickou charakteristiku
místa či oblasti;
- záměr respektuje uplatnění stávajících kulturních dominant a nezasahuje do něj.
Následující tabulka uvádí souhrnné vyhodnocení vlivu na uvedené hodnoty krajinného rázu ve
smyslu §12 zákona č. 114/92 Sb. v úplném znění za předpokladu splnění předchozího požadavku.
Tabulka č. 57 souhrnné vyhodnocení vlivu na uvedené hodnoty krajinného rázu
Vliv na hodnoty krajinného rázu:

DoKP

zachování estetické hodnoty krajinného rázu

X

zachování přírodní hodnoty krajinného rázu

0

zachování významných krajinných prvků

0

zachování zvláště chráněných území

0

respektování kulturních dominant krajiny

0

respektování harmonického měřítka krajiny

X

respektování harmonických vztahů v krajině

X

ohledu na území přírodních parků a památkových zón a rezervací jako prostorů zvýšené estetické a přírodní
0
hodnoty krajinného rázu

Legenda vlivu: 0 - žádný, X – mírný, XX – únosný, XXX - neúnosný
Mírný znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky území v takové míře, která je pro dané území v podstatě
zanedbatelná, i když patrná.
Únosný znamená, že dojde k ovlivnění znaků určité charakteristiky území takovým způsobem, že je sice únosné pro
území (nezmění jeho charakter), ale již změní hodnoty krajinného rázu natolik, že lze očekávat dobře patrnou změnu
v území, dojde tak k ovlivnění hodnot krajinného rázu hodnoceného DoKP.
Neúnosný znamená, že změna určité charakteristiky území je natolik velká, že dojde k významnému snížení
krajinářských hodnot v území a tím k nežádoucímu snížení přírodní či estetické hodnoty krajinného rázu, nebo nebude
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respektováno harmonické měřítko krajiny, harmonické vztahy v krajině, některá z kulturních dominant, estetická hodnota
v území, nebo některý s důležitých indikátorů přírodní či kulturní hodnoty krajiny.

• Soupis stožárových míst, souhrnné posouzení výšek
V rámci zpracovaného Posouzení vlivu stavby na Krajinný ráz (viz Příloha č. 9) je provedeno
přehledné souhrnné vyhodnocení vlivu jednotlivých stožárů nebo úseků (označené stožáry jsou
předmětem posuzování, ale nebudou dotčeny demolicí a následnou novou výstavbou).

V434

R0

RV170+6

Dunaj

49,9

V434/435

R8

RV150

Dunaj

44

V434/834

R7a

RV175-2

Portál
pod.

22

V435

R9

RV170

Dunaj

44

V435/436

12/R4

RV150+2

Dunaj

46

V436/834

13

N+4

Dunaj

49,9

V436/834

14/R5

RV150+4

Dunaj

46

V436/834

15

N+2

Dunaj

48

V436/834

16

N+6

Dunaj

51,9

V436/834

17

N+4

Dunaj

49,9

V436/834

18

N+4

Dunaj

49,9

V436/834

19

N+2

Dunaj

48

V436/834

20

N+2

Dunaj

48

V436/834

21/R6

RV170+8

Dunaj

81,9

V436/834

12/R4

RV150

Dunaj

44

V439/440

13

N+4

Dunaj

49,9

V439/440

14/R5

RV150

Dunaj

44

V439/440

15

N

Dunaj

46

V439/440

16

N+2

Dunaj

48

V439/440

17

N+2

Dunaj

48

V439/440

18

N+4

Dunaj

49,9

V439/440

19

N+2

Dunaj

48

V439/440

20

N+4

Dunaj

49,9

V439/440

21/R6

RV150+2

Dunaj

46

V439/440

22/R7

RV150

Dunaj

44

V439/440

R7c

RV150+20

Portál

52,1

V834

-

1/R1

RV90

Dunaj

44

V433/833

2

N

Dunaj

46

V433/833

3/R2

RV150

Dunaj

44

V433/833

1/R1

RV90+4

Dunaj

48

V434/435

2/R2

RV150+0

Dunaj

40

V434/435

Místo

36,4

Skupina stožárů v bezprostředním
okolí JE Dukovany.
Vliv: Stožáry doplní a částečně zamění
stávající
vedení
obdobného
charakteru, které v daném místě
dominuje a udává zásadní technicistní
charakteristiku krajinnému rázu. V
okolí se nachází několik obdobných
tras ZVN. Krajině zároveň dominuje JE
Dukovany. Vliv na krajinný ráz je tedy
slabý.

Dukovany

Portál

Bližší charakteristika,
vyhodnocení

Kumulativní vliv: stožáry částečně
doplní již značné množství obdobných
staveb. V tomto konkrétním případě je
velice
problematické
hovořit
o
kumulativním vlivu, protože kapacita
území je již v současnosti překročena.
Nové obdobné stavby neznamenají
změnu vlivu na krajinný ráz, který je již
v současnosti zásadní. Kumulativní
vliv je tedy zanedbatelný.
Vyhodnocení
změny:
umístěním
nových vedení nedojde k neúnosnému
zhoršení stavu ve smyslu ovlivnění
krajinného rázu oblasti nebo místa.

Slavětice

RV150+4

Oblast
Krajinný
prostor

Dukovansko

R7b

Vedení

Dukovansko

Výška

žádné ZCHÚ ani přírodní park

Typ
stožáru

žádné ZCHÚ ani
přírodní park

Výškový
typ
stožáru

č. st.

ZCHÚ, PP

Tabulka č. 58 Přehledné souhrnné vyhodnocení vlivu jednotlivých stožárů
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Typ
stožáru

Výška

1/R1

RV120

Dunaj

44

2

N

Dunaj

46

V436/834

3/R2

RV120+4

Dunaj

48

V436/834

4

N+4

Dunaj

49,9

V436/834

5

N+2

Dunaj

48

V436/834

6

N+2

Dunaj

48

V436/834

7

N

Dunaj

46

V436/834

8

N

Dunaj

46

V436/834

9/R3

RV150

Dunaj

44

V436/834

10

N+2

Dunaj

48

V436/834

11

N+2

Dunaj

48

V436/834

1/R1

RV120

Dunaj

44

V437/438

2/R2

RV120

Dunaj

44

V437/438

3/R3

N+12

Donau

53,5

V437/438

1/R1

RV120

Dunaj

44

V439/440

2/R2

RV120+2

Dunaj

46

V439/440

3

N+4

Dunaj

49,9

V439/440

4

N

Dunaj

46

V439/440

5

N+4

Dunaj

49,9

V439/440

6

N+4

Dunaj

49,9

V439/440

7

N

Dunaj

46

V439/440

8

N+2

Dunaj

48

V439/440

9/R3

RV150+2

Dunaj

46

V439/440

10

N+2

Dunaj

48

V439/440

11

N+2

Dunaj

48

V439/440

1/R1

RV90

Dunaj

44

V481/482

2

N

Dunaj

46

V481/482

3/R2

RV90

Dunaj

44

V481/482

1/R1

RV120+2

Portál

34,5

V483

2/R2

RV120

Portál

32,5

V483

3

N

Portál

34,5

V483

4/R3

RV120+2

Portál

34,5

V483

5/R4

N+9

Kočka

35,5

V483

1/R1

RV90+2

Třídřík

34,5

V484

2

N+5

Portál

39,4

V484

3

N+4

Portál

38,4

V484

4

N+4

Portál

39,4

V484

5/R2

RV175+2

Portál

35,5

V484

1/R1

RV90+2

Třídřík

34,5

V485

Vedení

Oblast
Krajinný
prostor

V436/834

Místo

Výškový
typ
stožáru

č. st.

ZCHÚ, PP

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Bližší charakteristika,
vyhodnocení
Skupina stožárů v bezprostředním
okolí TR Slavětice.
Vliv: Stožáry doplní a částečně zamění
stávající
vedení
obdobného
charakteru, které v daném místě
dominuje a udává zásadní technicistní
charakteristiku krajinnému rázu. V
okolí se nachází několik obdobných
tras ZVN. Krajině zároveň dominuje
samotná TR Slavětice a JE Dukovany.
Vliv na krajinný ráz je tedy slabý.
Kumulativní vliv: stožáry částečně
doplní již značné množství obdobných
staveb. V tomto konkrétním případě je
velice
problematické
hovořit
o
kumulativním vlivu, protože kapacita
území je již v současnosti překročena.
Nové obdobné stavby neznamenají
změnu vlivu na krajinný ráz, který je již
v současnosti zásadní. Kumulativní
vliv je tedy zanedbatelný.
Vyhodnocení
změny:
změnou
zaústění vedení a umístěním nových
vedení nedojde k neúnosnému
zhoršení stavu ve smyslu ovlivnění
krajinného rázu oblasti nebo místa.
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Typ
stožáru

Výška

2/R2

N+3

Kočka

29,5

1/R1

RV90+6

Třídřík

38,4

V486

2/R2

N+6

Kočka

32,5

V486

Vedení

Oblast
Krajinný
prostor

Místo

Výškový
typ
stožáru

č. st.

ZCHÚ, PP

SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení

Bližší charakteristika,
vyhodnocení

V485

• Charakteristika provizorního stavu
Investor předpokládá provizorní stav, který je nutný z důvodu zajištění podmínek pro spolehlivé a
bezpečné vyvedení výkonu z jaderné elektrárny Dukovany do přenosové soustavy. Provizorní stav
představuje instalaci níže uvedených stožárů dle přiložené situace.
Tabulka č. 59 Přehledné souhrnné vyhodnocení vlivu jednotlivých stožárů

Dunaj

Výška

44

Vedeni

RV120+4

Portál

36,4

V484
provizorium

1

RV120

Portál

32,5

V483
provizorium

2

RV120

Portál

32,5

V483
provizorium

3

N

Portál

34,5

V483
provizorium

RV120

Portál

32,5

Oblast
Krajinný
prostor

Místo

Bližší charakteristika,
vyhodnocení
Skupina
stožárů
bezprostředním okolí
Slavětice.

V437/438
provizorium

1

4

ZCHÚ
PP

v
TR

Vliv: Provizorní stožáry
dočasně doplní stávající
vedení
obdobného
charakteru, které v daném
místě dominuje a udává
zásadní
technickou
charakteristiku krajinnému
rázu. Výška provizorního
vedení zároveň nepřevýší
stávající vedení. Vliv na
krajinný ráz je tedy zcela
marginální.

V483
provizorium

Slavětice

RV150

Typ
stožáru

Dukovansko

1

Výškový
typ
stožáru

žádné ZCHÚ ani přírodní park

č.
st.

Kumulativní vliv: stožáry
doplní již značné množství
obdobných staveb o celkem
6
stožárů.
V
tomto
konkrétním případě je velice
problematické hovořit o
kumulativním vlivu, protože
kapacita území je již v
současnosti
překročena.
Nové
obdobné
stavby
neznamenají změnu vlivu
na krajinný ráz, který je již v
současnosti
zásadní.
Kumulativní vliv je tedy
zanedbatelný.
Vyhodnocení
změny:
Dočasným
doplněním
stožárů v tomto místě,
nedojde k neúnosnému
zhoršení stavu ve smyslu
ovlivnění krajinného rázu
oblasti nebo místa.

• Vliv provizorního stavu na krajinný ráz DOKP
Jak ukazuje provedený rozbor s přihlédnutím k dočasnému řešení, provizorní stav neovlivní
stávající hodnoty krajinného rázu.
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• Ochranné podmínky vymezené oblasti
Následující tabulka uvádí přehledný výčet ochranných podmínek vyplývajících ze zajištění ochrany
hodnot a kvalit krajinného rázu dané oblasti a vliv záměru na ně.
Tabulka č. 60 Přehledný výčet ochranných podmínek
Ochranná podmínka

Vliv záměru

Zamezit výstavbě průmyslových center a hal i rodinné výstavbě potlačující historickou a
estetickou hodnotu daného prostoru

Respektováno

Zamezit výstavbě výškových staveb a větrných elektráren uplatňujících se na hranách
údolích a vyvýšených místech v jejich těsném okolí a v prostorech, ze kterých se budou
vizuálně v kontrastu vůči dominantám kostelních věží a v prostorech záměrně
komponované krajiny

Respektováno, záměrem
není výstavba nových
samostatných výškových
staveb

Zajistit ochranu horizontů před výstavbou objektů přesahujících výšku lesa cca okolo 8 m

Respektováno, záměrem
dojde k nepatrné změně
stávajícího stavu

Zajistit ochranu širšího krajinného rámce kulturních prostorů záměrně komponované
krajiny

Respektováno

Zamezit nevhodně výstavbě necitlivě vedeným komunikacím potlačujícím přírodní
charakter údolních partií

Nesouvisí se záměrem

Zamezit dalším technickým úpravám vodních toků

Nesouvisí se záměrem

Zamezit vzniku nevhodně urbanizovaných prostorů na okrajích a nevhodným dostavbám
uvnitř sídel venkovského charakteru vyznačujících se dochovanou původní urbanistickou
strukturou

Nesouvisí se záměrem

Z uvedeného rozboru vyplývá, že základní ochranné podmínky z pohledu ochrany hodnot a kvalit
území vymezené oblasti krajinného rázu vyplývajících ze ZÚR jsou dodrženy.
• Přeshraniční vlivy na krajinný ráz
Uvedený záměr nepřináší možné přeshraniční vlivy na krajinný ráz.
• Souhrnné vyhodnocení vlivů na krajinný ráz
Cílem bylo Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/92
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“). Dílčím cílem je nalézt problematická místa
z pohledu snížení zákonných hodnot ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona
a navrhnout řešení.
Na první pohled je zřejmé, že stavba přesahuje co do proporcí měřítka převážné části prvků
venkovské krajiny. Zároveň její technicistní výraz může jen těžko být v souladu s přírodními prvky
krajiny a obvyklými pozitivně přijímanými kulturními prvky, jejichž kvalitu mnohdy zvyšuje historická
hodnota. Stavba tohoto typu obecně zvýrazňuje vizuální i nehmotné (změna charakteru místa,
oblasti) uplatnění prvků podobné povahy, ať už jde o stožáry a vysílače, zemědělské areály, tak i
průmyslové zóny na okraji sídel. Tyto prvky přináší do krajiny určitou formu unifikace a tím potlačují
dříve typickou pestrost a originalitu prostorů, regionů, krajin. To se však již děje od 70. let minulého
století a v určité míře se to dělo i poměrně dlouhý čas před tím. Krajinu tak doplňuje moderní vrstva,
která přináší nejen unifikaci a normu, ale zároveň elementy přesahující místní rámec mnoha
prostorů spojující aglomerace a státy, nikoliv sousední sídla a jejich správní centra.
Je zřejmé, že stavby takového rozsahu a charakteru jsou společensky přijímány jako nutné a
prospěšné, i když pro krajinu a její obraz mnohdy devastující. Nejinak tomu je u staveb elektrického
vedení takovéto dimenze. Při realizaci takovýchto staveb je úkolem ochrany krajinného rázu
upozornit na krajinářsky cenné prostory, kterými stavba prochází, a případně navrhnout řešení
dané situace.
V tomto konkrétním krajinném prostoru však tento typ staveb zcela převážil nad ostatními znaky
krajiny. Spolu s dalšími mohutnými technicistními dominantami (JE Dukovany s osmi chladícími
věžemi, stávající TR Slavětice, značné množství dalších tras obdobných vedení, to vše doplněno
o větrnou elektrárnu u vrchu Strašák a vysílače GSM) vytváří zásadní technický znak, který udává
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hlavní projev krajinné scéně, mění její měřítka a vytváří hlavní estetickou charakteristiku krajinného
rázu. Krajina v okolí Dukovan tak lze charakterizovat jako průmyslově-agrární. I z těchto důvodů
nebylo v území možné vylišit specifické krajinářsky cenné prostory.
Předložené hodnocení je koncipováno tak, aby byly postihnuty důležité části krajiny a byl podán
dostatečně vypovídající obraz o dílčím i celkovém vlivu daného záměru na hodnoty krajinného rázu.
Při tom pozitivními hodnotami jsou myšleny konkrétní prvky krajiny, jejich měřítko a vztahy
vytvářející ducha místa nebo charakter oblasti.
Z tohoto hodnocení nevyplývá zásadní změna znaků krajinného rázu. Vliv si lze představit jako
určitý kontrast prvku krajiny v podobě vedení elektrické energie vůči ostatním významným prvkům
krajiny ať již přírodní povahy nebo kulturním. Kontrast způsobuje snížení hodnot krajinného rázu
ve smyslu znění §12 citovaného zákona. Otázkou pak je, zda je snížení těchto hodnot únosné či
nikoliv. Ovlivnění stávající estetické i přírodní hodnoty krajinného rázu, vedut sídel s dominantami
kostelů, přírodních prostorů lze charakterizovat jako žádné, nebo maximálně jen jako slabé.
Předložené výsledky hodnocení uvádí souhrnně vliv spíše mírný a únosný. Stávající stavby již
ovlivňuje řadu znaků charakteristiky krajinného rázu.
Jak je uvedeno v rozboru území lze závěrečné hodnocení shrnout do jednoduchého stanoviska
konstatujícího celkový a dílčí vliv na hodnoty krajinného rázu území, kterým stavba prochází.
Uvedený záměr ovlivňuje několik pozitivních hodnot krajinného rázu dotčeného krajinného
prostoru. Zásadní při hodnocení navržené stavby je fakt, že celý dotčený krajinný prostor je již
v současnosti přetížen stavbami obdobného charakteru, které celé krajinné scéně udávají
charakter průmyslové krajiny. Nejedná se tedy o nové objekty technicistní povahy umístěný do
nenarušené harmonické krajiny, ale úpravu stávajících objektů.
Vedení ZVN a rozšíření TR Slavětice se nedotýká žádného krajinářsky cenného prostoru.
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat., že záměr ovlivní řadu pozitivních hodnot
krajinného rázu a jak uvádí závěrečný přehled, je jeho vliv na krajinný ráz slabý a únosný.
Z pohledu zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 114/92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací stavby dojde především k mírnému posílení
negativního projevu technicistních staveb a tím k slabému snížení pozitivních hodnot krajinného
rázu, což je z pohledu ochrany krajinného rázu akceptovatelné.
D.I.8.2 Vlivy na ekologické funkce krajiny
Převážná část tras navrhovaných vedení je situována v zemědělsky využívané krajině na orné
půdě, která se řadí mezi nestabilní plochy v rámci ekologické stability území. Realizace záměru
nebude mít žádný vliv na stávající ekologickou stabilitu dotčeného území.
Území je utvářeno především zemědělskou krajinou, jež obklopuje všechna venkovská sídla bez
vazby na ně. Zemědělské plochy představují hrubou mozaiku velkých scelených bloků především
orné půdy. Trvale zatravněných ploch je v krajině poskrovnu. Způsob využití krajiny má typické
znaky velkoplošné intenzifikace zemědělské výroby dané přítomností velkých scelených bloků
měnících měřítko zemědělské krajiny a ovlivňujících její ekologické funkce, zemědělskými areály
měřítkem přesahujících tradiční zemědělské dvory včetně těch panských, odvodňováním a
technickou úpravou vodních toků, výraznou geometrizací krajiny bez ohledu na charakter jejího
tradičního uspořádání a skladby.
Rozdělení funkcí krajiny existuje celá řada, mezi ekologické funkce s vazbou na předkládaný
záměr lze zařadit:
udržení ekologické stability a rovnováhy jednotlivých ekosystémů
• Územní systém ekologické stability
Z hlediska předkládaného záměru dojde ke křížení trasy vedení s celou řadou prvků ÚSES na
všech úrovních. Jednotlivé křížené prvky ÚSES jsou uvedené v rámci kap. C.I.
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Vyhodnocení vlivu záměru na územní systém ekologické stability:
Za negativní vliv výstavby záměru se považuje přímý zábor plochy prvku ÚSES v případě
nevhodného umístění stožáru do funkčních částí prvků ÚSES – tento vliv je maximálně omezen
vyloučením umístění stožárů v údolních nivách a vodních toků, a do hodnotných biotopů. Omezení
je specifikováno na úroveň segmentů vegetačního screeningu.
Všechny územní střety záměru s lokálními prvky ÚSES jsou řešeny podmínkami a zmírňujícími
opatřeními na detailnějších úrovních - ochrana přírodních stanovišť (viz níže) a druhů (viz fauna a
flóra).
• Významné krajinné prvky
Vyhodnocení vlivu záměru na významné krajinné prvky a památné stromy:
Záměr prochází přes významné krajinné prvky vyjmenované v kapitole C.I.5.4, nedotýká se však
žádného registrovaného významného krajinného prvku. V rozšířeném areálu TR Slavětice a
v blízkosti přeústěných vedení se nenachází žádné památné stromy.
Za negativní vlivy vedení na uvedené významné krajinné prvky (dále VKP) se považuje přímý zábor
stanoviště v případě nevhodného umístění stožáru zejména do biotopu údolní nivy, vodního toku
nebo do přírodního biotopu na LPF. Nevhodným umístěním stožárových míst by došlo k oslabení
stabilizační funkce těchto VKP. S umístěním nových stožárových míst na takových místech se ale
v rámci záměru nepočítá a zapovídá se. Stávající stožárové místo na okraji ruderalizované nivy
Lipňanského potoka lze ponechat, podmínkou je stanovit vhodnou přístupovou cestu při výměně
stožáru. Vjíždění mechanizace při výstavbě vedení by mohlo narušit stabilizační funkci VKP vodní
tok nebo údolní niva (jen v případě mokřadů). V těchto místech se proto vjíždění mechanizací
zapovídá.
Narušením stabilizační funkce zejména v případě břehových porostů VKP údolní niva a VKP les,
je také trvalé udržování průseků pod elektrovodem v podobě pařezin. Narušení není nijak rozsáhlé,
v případě lesů se jedná o úseky v celkové délce 55 m. Při důsledném vyklízení klestu při
vyřezávání náletu v ochranném pásmu vedení mohou být lesní průseky pod elektrovodem rovněž
zajímavým biotopem entomofauny a flóry. Jejich přítomnost tak do jisté míry zvyšuje diverzitu
stanovišť v území.
Aby realizací záměru nedošlo k oslabení nebo ohrožení stabilizační funkce VKP, byly navrženy
následující podmínky:
• do vodních toků a mokřadů v nivách v dotčeném území není možné zasahovat a vjíždět
mechanizací,
• do těchto segmentů (toky a údolní nivy) nebudou umísťována stožárová místa: 35, 51, 63
(lze ponechat stožár na okraji segmentu 35 na stávajícím místě), ke stožáru na okraji
v segmentu 35 musí být předem stanovena přístupová trasa od pole (ze západu),
• kácení dřevin bude provedeno v období mimo doby hnízdění ptactva, tj. kácení nebude
probíhat v měsících III.-VIII. Součástí kácení jak při rekonstrukci tak při následné údržbě
elektrovodu bude důsledné vyklizení a likvidace dřevní hmoty.
V území dotčeném záměrem se nenachází žádné další VKP dle ZOPK jako jsou rybníky, jezera či
rašeliniště. V dotčeném území neleží žádné registrované významné krajinné prvky.
udržení retenční schopnosti území
Všechny stožáry budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od břehů vodních toků a ploch, které
jsou trasou vedení křížené.
Rozsah terénních prací bude minimální.
půdotvorná, klimatická funkce
Půdotvorná funkce krajiny bude omezena záborem půdního fondu v důsledku výstavby
stožárových patek. Zábor bude však minimální, rovněž se neočekávají negativní vlivy na půdní
erozi. Klimatická funkce krajiny nebude dotčena.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a
archeologických aspektů
Výstavba
Podle energetického zákona bude k posuzovanému záměru vyhrazeno ochranné pásmo
s charakterem věcného břemena. Využití pozemků a činnosti v ochranném pásmu vedení mají
v uvedeném zákoně konkretizovaná omezení. Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý
(stožárová místa) i dočasný zábor zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Věcná břemena v oblasti ochranného pásma jsou zřizována pouze na průměty vázových vodičů.
Tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli dotčených pozemků a provozovatelem
vedení.
Záměr je umístěn v území, kde nelze jednoznačně vyloučit archeologické nálezy, území dotčené
výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, ale pravděpodobnost takového nálezu je malá vzhledem
k relativně nevýznamnému rozsahu zemních prací. Ve smyslu uvedeného zákona bude nutné
stavbu od jejího zahájení sledovat a v případě narušení archeologické struktury situaci
prostřednictvím oprávněné organizace kresebně, fotograficky a písemně zdokumentovat, včetně
provedení archeologického výzkumu.
Posouzení vlivu záměru z hlediska památkové ochrany významných objektů a cenných území bylo
provedeno v rámci studie Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha č. 9).
V trase záměru ani v ochranném pásmu vedení se nenachází žádné kulturní památky ani
památkově chráněná území ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
Záměr rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice vč. přeústění vedení se tedy nachází v území UAN
III. kategorie. Záměr neprochází přes území ÚAN I., II. ani IV. kategorie.
Posuzovaný záměr se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám.
V případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu archeologických
památek.
Trasy vedení jsou umístěny v maximální možné míře ve stávající trase vedení převážně mimo
zastavěná území.
Provoz
Vlastní provoz záměru neovlivní hmotný majetek ani kulturní dědictví.
Realizace a provoz záměru nebude mít významně negativní vliv na hmotný majetek a kulturní
dědictví.

D.I.10. Hodnocení kumulativních vlivů
Při posuzování vlivů záměru na obyvatelstvo, veřejné zdraví a životní prostředí se obvykle rozlišují
kumulativní a synergické vlivy.
• Kumulativní vliv je dán součtem vlivů stejného druhu, např. více menších zdrojů NO2
umístěných blízko sebe způsobí významný vliv na ovzduší „nahromaděním“ těchto emisí,
přičemž při posuzování jednotlivých zdrojů izolovaně by takový vliv nemusel být shledán.
• Synergický (společný) vliv vzniká působením vlivů různého druhu a je od těchto vlivů
odlišný, např. současné působení vícero zdrojů různých emisí (např. průmyslové objekty,
povrchové doly, automobilová doprava) může mít za následek vznik kyselých dešťů nebo
kombinované vlivy na lidské zdraví.
Z hlediska předkládaného záměru můžeme možné kumulativní a synergické vlivy rozdělit
na období demontáže a výstavby a pak samotného provozu elektrického vedení a stanice. V období
výstavby (vč. demontáže) lze o kumulativních, popř. synergických vlivech uvažovat z hlediska
navýšení hlukových emisí a emisí znečišťujících látek z dopravy v případě časového a místního
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souběhu s jiným záměrem. Vzhledem ke krátké době demontáže a výstavby vedení, relativně
malých požadavků na dopravní a stavební techniku, budou případné kumulativní a synergické vlivy
zcela zanedbatelné. Mírně negativně může působit vliv hluku, emisí a prašnost z dopravy při
výstavbě elektrické stanice.
V období provozu záměru lze uvažovat o kumulativních vlivech neionizujícího záření a hlukových
emisí v případě souběhu elektrických vedení. Neionizujícímu záření se věnuje podrobně kapitola
D.I.1.2 a Příloha č. 5 Dokumentace EIA, ve které jsou počítány modifikované intenzity elektrického
pole, což je parametr, který komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického
nízkofrekvenčního pole. Vyhodnocení hlukových emisí ze souběhů vedení a jejich společného vlivu
s elektrickou stanicí je uvedeno v kapitole D.I.1.3 a v Hlukové studii (viz Příloha č. 4).
Při souběhu více vedení dojde z hlediska ochrany krajinného rázu k zesílení (kumulaci)
technicistních prvků v krajině. Problematice ochrany krajinného rázu se při tomto typu záměru
věnuje vždy zvýšená pozornost, což je deklarováno samostatnou studií, která je Přílohou č. 9 této
Dokumentace. V Posouzení vlivů navrhované stavby na krajinný ráz se vyhodnocují i kumulativní
vlivy s konstatováním, že nedochází k zásadní změně charakteristiky krajinného rázu kumulativním
efektem.

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních
stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
V souvislosti s demontáží, výstavbou a provozem navrhovaných vedení lze teoreticky uvažovat tyto
rizika havárií a jejich vliv na veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí:
Demontáž a výstavba
Rizika havárií spojená s výstavbou záměru jsou minimální a při respektování základních pravidel
při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího technického stavu
pohonných jednotek vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování rizikových
materiálů včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné.
Rizika havárií z hlediska potencionálního ohrožení povrchových nebo podzemních vod spojená
s výstavbou záměru jsou minimální. Při respektování základních pravidel při manipulaci na
staveništi s ropnými látkami nebo materiály, které mohou ovlivnit pH povrchových vod, při zajištění
odpovídajícího technického stavu pohonných jednotek vozidel a mechanizmů používaných na
staveništi, při skladování rizikových materiálů včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné.
S minimalizací tohoto rizika se počítá i při umísťování stožárů dále od břehů vodních toků a mimo
ochranná pásma I. stupně vodních zdrojů.
Nadzemní vedení 400 kV bude celé provedeno z nehořlavých materiálů - ocelových konstrukcí
stožárů, keramických či skleněných a kovových částí izolátorových závěsů a neizolovaných
kovových vodičů vedení, nové vedení bude umístěno na volném prostranství. Z uvedených důvodů
není nutné koncipovat zásady zajištění požární ochrany stavby a riziko požáru na stavbě je
minimální.
Obecné požadavky na požární bezpečnost zajišťuje dodržování následujících vyhlášek č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby a č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární
ochrany staveb. Projektování a výstavba nových objektů elektrické stanice bude zajišťována dle
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a norem požární bezpečnosti staveb.
V dalším stupni projektové přípravy záměru bude zpracováno požárně bezpečností řešení stavby
vypracované specialistou v oboru požární ochrany. Předmětem tohoto posouzení bude rozšíření
TR a postupná rekonstrukce stávající části, centrální domek, domky sekundární techniky, objekt
technického zázemí, domky zkratovacích souprav, skladové prostory, objekty garáží, stanoviště
kompenzačních zařízení, kabelové kanály atd.
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Provoz
Nadzemní vedení elektrické energie představuje v období provozu minimální míru rizika havárie.
Vlastní provoz vedení nemůže být příčinou havárie ani při výskytu mimořádných stavů, proti kterým
je vedení dokonale jištěno a chráněno.
Pouze nepředvídatelné události, jako například extrémní klimatické podmínky, havárie letadla
apod., mohou způsobit přetržení vodičů vedení či destrukci stožáru nebo rozvodny 420 kV. Při
takovéto události by vzniklo krátkodobé nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ve zlomcích
vteřiny) pro osoby a živočichy, případně nebezpečí vzniku požáru, v bezprostřední blízkosti místa
pádu vodiče. Časové rozpětí ohrožení je dáno nastavenou reakční dobou ochran vedení, které
zajistí automatické vypnutí vedení při odchýlení od sledovaných provozních podmínek.
Při výše uvedených událostech spojených s případným přetržením vodičů vedení či destrukci
stožáru nepředpokládáme, že dojde ke škodám na životním prostředí. Porucha se projeví
výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení.
Proti explozi a požáru transformátorů je celé stanoviště transformátoru s ohledem na možnost
vzniku havárie konstruováno tak, aby unikající olej byl zachycen v záchytné jímce a co nejrychleji
odveden do havarijní jímky takovým způsobem, který zabraňuje šíření požáru. Další konstrukční
prvky stanoviště (protipožární stěny) jsou navrženy tak, aby zabránily šíření požáru na okolní
objekty. Na výkonových transformátorech je instalována ochrana pro rychlé uvolnění tlaku, které
zajistí uvolnění tlaku vzniklého v důsledku zkratu během několika milisekund a zabrání případné
explozi transformátoru.
Při výše uvedených událostech spojených s případným přetržením vodičů vedení či destrukci
stožáru nepředpokládáme, že dojde ke škodám na životním prostředí nebo kulturním dědictví.
Porucha se projeví výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení. Nebezpečí úrazu
el. proudem u osob bezprostředně se vyskytujícím v daném momentu u přetrženého vodiče je velmi
krátkodobé a poměrně málo pravděpodobné. Exploze a požáru transformátorů je vzhledem
k bezpečnostnímu řešení velmi nepravděpodobná.

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
• Možnost přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy lze u předpokládaného záměru spolehlivě vyloučit, Při realizaci ani provozu
záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní hranice.
• Komplexní charakteristika vlivů
Rozsah vlivů záměru vzhledem k dotčenému území a populaci je převážně lokální a je daný šířkou
koridoru vedení a umístěním elektrické stanice. Širší rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti
vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu. V přímo dotčeném území se záměr dotýká trvale žijících
obyvatel, v širším území (vizuální kontakt se záměrem) se může záměr dotknout řádově až
několika tisíců obyvatel. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví současných obyvatel se realizací
záměru prakticky nezmění a záměr svým provozem neovlivní podmínky pro ochranu veřejného
zdraví ve srovnání se současným stavem.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy
na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického.
Vlivem přesahujícím blízké okolí vlastní stavby po jejím dokončení je vznik nové technické
dominanty v okolní krajině. Míra estetického vnímání této skutečnosti je faktorem subjektivním.
Vyloučit nelze ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti. Z hlediska hlukové expozice nebude
dotčené obyvatelstvo ovlivněno nad rámec platných limitů.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nejsou předpokládány. Výstavba ani provoz záměru
neovlivní kvalitu ovzduší ani klima. Výstavba ani provoz záměru neovlivní množství ani jakost
povrchových a podzemních vod. Vliv záměru na krajinný ráz lze považovat za akceptovatelný.
Záměr nebude mít vliv na architektonické památky; taktéž vliv záměru na horninové prostředí,
přírodní zdroje, geologické či paleontologické památky lze považovat za nevýznamný. V průběhu
výstavby a vlastního provozu záměru se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace
přírodních zdrojů. Realizace záměru nemá významné nároky na veřejnou dopravní infrastrukturu
dotčeného území. Realizací záměru nedojde k vizuálnímu ovlivnění vesnických památkových zón,
záměr nebude mít přímý vliv na další architektonické památky.
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické
aspekty nebudou realizací záměru ovlivněny.
Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k soustavě Natura 2000,
flóře, fauně a dotčeným ekosystémům. Nelze očekávat, že by případné vlivy překročily únosnou
mez a způsobily nevratné změny v přilehlých a vzdálenějších ekosystémech.
Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný.
Rizika pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách
a nestandardních stavech byla popsána v předešlé kapitole. Jediným závažnějším rizikem je
možnost přetržení vodičů, popř. porucha stožárové konstrukce při extrémních klimatických
podmínkách nebo nestandardních stavech (např. pád letadla). Při výše uvedených událostech se
i tak nepředpokládá, že dojde ke škodám na životním prostředí nebo kulturním dědictví. Porucha
se projeví výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení. Nebezpečí úrazu el.
proudem u osob bezprostředně se vyskytujícím v daném momentu u přetrženého vodiče je velmi
krátkodobé a poměrně málo pravděpodobné.
Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr nebude mít výrazný
dopad na veřejné zdraví, lokality soustavy Natura 2000,, faunu, flóru a ekosystémy, což je
dokladováno v textu Dokumentace. Stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného
rázu, a je proto hodnocena jako akceptovatelná. Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo
zcela eliminovat na základě realizace všech ve studiích prezentovaných doporučení a využitím
nejlepších dostupných technik (viz kapitola D.IV.). Rozsah vlivů na ostatní složky životního
prostředí je malý až zanedbatelný.

D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou
vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných
negativních vlivů na životní prostředí
(např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně
opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby vedení o napěťové hladině 400 kV a rozšíření a
rekonstrukce elektrické stanice lze specifikovat převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich
vyloučení bude vypracován podrobný plán organizace výstavby, obsahující mimo jiné určení a
vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně konkrétního způsobu jejich odstranění, optimální
stanovení přístupových tras na staveniště, preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanizmus
proti úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů.
Výsledkem procesu posouzení vlivů na životní prostředí může být dále řada zdůvodněných
opatření, zaměřených na ochranu jednotlivých složek životního prostředí a veřejného zdraví. Tato
opatření se stanou součástí podmínek navazujících správních řízení a budou při přípravě, výstavbě
i provozu záměru respektována.
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V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenovány opatření vyplývající z platné legislativy (zákonné
povinnosti oznamovatele), které jsou zapracovány v předchozích kapitolách Dokumentace
záměru.
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech:
• K provádění nátěrů ocelových konstrukcí v místě stavby budou používány barvy s nízkým
obsahem organických rozpouštědel;
• V rámci hydrogeologického posouzení bude posouzeno podloží vzhledem k umístění
stožárových míst a s ohledem na možné ovlivnění podzemní vody, popř. budou stanovena
opatření k ochraně těchto vod; dále bude zvolen vhodný způsob zakládání stožárových
konstrukcí vzhledem ke geologické stavbě podloží;
• V průběhu stavební činnosti nebudou v oblasti záplavových území parkovány stavební stroje
a mechanizmy a nebude v těchto lokalitách prováděn jejich oplach. Veškeré stavební
mechanizmy budou v řádném technickém a provozním stavu, budou dodržovány pracovní
postupy a preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Dále bude
postupováno v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV) tak, aby se minimalizovaly
negativní dopady na povrchové a podzemní vody v důsledku stavební činnosti.
• Přes vodní toky a plochy, významné lokality aj. budou vodiče natahovány na stožáry technikou
zatahování pomocným lankem bez kontaktu se zemí a bez nutnosti pojezdu těžké techniky;
• Stožáry budou v maximální možné míře umisťovány mimo vodoteče a břehové hrany
vodotečí, plochy biokoridorů, území biocenter a mimo lokality citlivé z hlediska ochrany přírody;
• Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci škod
na zemědělských pozemcích;
• Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace;
• Bude zajištěno čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na určených místech, případné
znečištění bude ihned odstraněno;
• V trasách vedení nebudou zřizovány stavební dvory ani dočasné sklady materiálu.
• Z důvodu velikosti stavby výstavba elektrické stanice a její délky trvání se počítá s výstavbou
zařízení staveniště umístěné v areálu elektrické stanice.
• Dřeviny rostoucí mimo les v koridoru vedení a na ploše rozšířeného areálu elektrické stanice
budou odstraněny v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu (listopad – březen);
Ochrana obyvatelstva
•

Z pohledu vlivu neionizujícího záření z provozu nadzemního vedení na zdraví je navrženo
dodržení ochranného pásma vedení a odpovídající přizpůsobení výšky stožárů, resp. výšky
spodních fázových vodičů nad zemí;
• Z pohledu vlivu hluku z provozu nadzemního vedení na zdraví je dle potřeby doporučeno
kontrolní měření;
• Z pohledu vlivu hluku z provozu elektrické stanice na zdraví je realizace navržených PHO a
kontrolní měření k ověření významnosti tónové složky hluku v lokalitě Slavětice;
• Z pohledu vlivu hluku ze stavební činnosti na zdraví postačuje včasné projednání s potenciálně
byť mírně exponovanými osobami v lokalitě Slavětice a dodržet „noční klid“ při výstavbě
rozvodny a sítí
Navržená protihluková opatření pro období výstavby
• Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu
technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách.
• Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů,
sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 21 – 7 hod. nebudou stavební práce
prováděny.
Navržená protihluková opatření pro období provozu
• Jedná se o návrh dvou protihlukových stěn. Návrh konkrétních protihlukových opatření bude
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upřesněn při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace záměru po přesnější
specifikaci dispozice rozvodny a dalších technických okolnostech.
Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na životní prostředí, kterým je údržba
koridoru vedení, omezit v těchto oblastech:
• Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a
okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení
rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel;
• Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném
nezbytně nutném rozsahu.
Ochrana přírody, ekosystémů a krajiny:
• Do těchto segmentů (vodní toky a mokřady v nivách, hodnotná přírodní stanoviště, lokality
zvláště chráněných druhů) nebudou umísťována stožárová místa: 4, 7, 42, 51, 63 a nebude
do nich vjížděno žádnou mechanizací.
• Do těchto segmentů nebudou umísťována stožárová místa vyjma míst již umístěných
stávajících stožárů: 35, ke stožáru na okraji v segmentu 35 musí být předem stanovena
přístupová trasa od pole (ze západu).
• Do vodních toků, rybníků a mokřadů v nivách v celé trase není možné nijak zasahovat a
vjíždět mechanizací.
• Z důvodu zmírnění rizika střetů ptáků s vedením se navrhuje instalace optické zvýrazňující
signalizace na vhodné části vedení v úsecích segmentů 34-36 (vedení V436/834 mezi
stožáry č. 9 až 11, vedení V439/440 mezi stožáry č. 8 až 10). Jako vhodnější než „balóny“
se jeví „spirály“ či „fáborky“. Přesné umístění optické signalizace bude nutné stanovit až
v rámci DÚR ve spolupráci s orgánem ochrany přírody.
• Kácení a výřez dřevin v mimolesní zeleni v celé trase je možné z důvodu ochrany hnízdících
ptáků (§5a ZOPK) provádět jen mimo období hnízdění ptactva, tj. kácení nebude probíhat
v měsících III. – VIII. Součástí kácení jak při rekonstrukci tak při následné údržbě
elektrovodu bude důsledné vyklizení a likvidace dřevní hmoty. Po dohodě s biologickým
dozorem může být termínové omezení na žádost investora upraveno podle aktuálního
průběhu hnízdní sezóny. V segmentu č. 33 budou šetřeny křoviny a ovocné dřeviny
nepřesahující limitní výšku neboť se jedná o živné rostliny otakárka ovocného.
• Z důvodu omezení rizika rušení citlivých druhů ptáků (motáka pochopa, potápky malé,
chřástala vodního) při hnízdění se doporučuje veškeré práce v úsecích segmentů 34-36
provádět mimo hnízdním období tj. od VIII. do III. měsíce.
• Při výstavbě nenarušit strukturální prvky v krajině – v segmentech 38 (ořešáková alej u
silnice) a 29 (kaplička).
• Po ukončení rekonstrukce vedení trvale alespoň 1 x za rok ve vegetační sezóně monitorovat
vegetaci kolem patek stožárů a v případě výskytu nebezpečných invazních druhů rostlin
provést jejich likvidaci.
• Po dobu realizace výstavby záměru se doporučuje zjednání „biologického stavebního
dozoru“ investorem, který bude prováděn odborně způsobilou osobou. Úlohou dozoru bude
zajistit správnou realizaci podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů ochrany přírody,
zejména působit při realizaci prací v hodnotných přírodních stanovištích a v jejich těsné
blízkosti, zejména při vytyčování stožárových míst, příjezdových tras, demontáži a montáži
stožárů nebo při terénních úpravách. Bude spolupracovat při vytyčování stožárových míst
a příjezdových tras a bude asistovat při terénních úpravách. Bude přebírat realizovaná
rekultivační opatření. Biologický dozor bude zajištěn odborně způsobilou osobou.
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•

V rámci záměru se předpokládá škodlivý zásah do přirozeného vývoje uvedených zvláště
chráněných druhů, proto se doporučuje vyžádat k tomuto zásahu výjimku ze základních
ochranných podmínek.

Souhrn navržených kompenzační opatření
•
•

Při údržbě nárostů dřevin pod elektrovodem je nutné provádět důsledné odstraňování a
likvidaci vyřezané hmoty.
V případě nutnosti kácení vzrostlých stromů mimo les se navrhuje provést adekvátní kvalitní
náhradní výsadbu. Zvláště se jedná o aleje podél cest.

Opatření týkající se mimořádných situací
Žádná další opatření nad rámec standardních technických
podle příslušných technických norem nejsou navrhována.

opatření

dodržovaných

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu předkládané
Dokumentace nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném záměru.
V příloze předkládané Dokumentace je doložena Přehledná situace záměru, ze které je patrný
rozsah předkládaného záměru.
Zvláštní pozornost je věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr
charakteristické. Jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, oblast vlivů na flóru,
faunu a ekosystémy a dále oblast vlivů na krajinu. Tím je smysl zákona naplněn věcně.
V oblasti vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byla vypracována tato hodnocení:
• Vegetační screening;
• Floristický průzkum;
• Entomologický průzkum;
• Vertebratologický průzkum.
Hodnocení bylo provedeno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Pro oblast vlivů na krajinu byla vypracována tato studie:
• Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz.
Vyhodnocení bylo provedeno držitelem osvědčení.
Dále byly zpracovány tyto studie:
• Naturový screening;
• Hluková studie;
• Posouzení vlivu neionizujícího záření;
• Hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví.
Při hodnocení byla použita standardní metodika EIA daná zákonem č. 100/2001 Sb. v platném
znění.
Použití uvedených způsobů vyhodnocení splnilo hlavní cíle předkládané Dokumentace, posouzení
negativních i pozitivních vlivů, které vyvolá realizace a provoz posuzovaného záměru. Informace
o zájmovém území byly získány z mapových podkladů, z literatury, z konzultací s příslušnými
odborníky a z konzultací s pracovníky státní správy a samosprávy. Získané údaje byly prověřeny
a doplněny vlastním průzkumem lokality.
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Při zpracování Dokumentace EIA byly použity informace a údaje z následujících zdrojů:
• literatura a další písemné podklady,
• terénní průzkumy,
• osobní jednání,
• internetové stránky a odborné články.
Seznam použité literatury, podkladů a zdrojů
• Platné právní předpisy (zákony, nařízení vlády a vyhlášky), které se vztahují k problematice
posuzování vlivů na životní prostředí
• Zpravodaje EIA, Ministerstvo životního prostředí
• Elektroatlas 1:100 000 Česká republika, ČEPS, a.s., 2017
• Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16,
GÚ ČSAV v Brně
• Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - digitální data (soustava Natura 2000,
velkoplošná zvláště chráněná území, maloplošná zvláště chráněná území, památné stromy)
ve formátu *.shp
• Krajský úřad Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina – digitální data (Přírodní parky) ve formátu
*.shp
• Podklady pro EIA záměru „SLV – rozšíření a rekonstrukce, přeústění vedení“ zpracovatel ČEPS
Invest, a.s. (04/2016)
• http://drusop.nature.cz
• http://heis.vuv.cz/
• http://up.kr-jihomoravsky.cz
• http://www.npu.cz
• http://www.cenia.cz
• http://www.cuzk.cz
• http://www.geology.cz
• http://www.geoportal.gov.cz
• http://www.chmi.cz
• http://www.mapy.cz
• http://www.mapy.nature.cz
• http://www.mzp.cz
• http://www.uir.cz
• http://www.uses.cz
• https://geoportal.kr-vysocina.cz/web
• http://twist.up.npu.cz
• http://www.geofond.cz
• http://www.mapy.nature.cz
• http://www.monumnet.npu.cz
• http://www.ochranaprirody.cz
• http://szu.cz
• http://www.biblioteka.cz
• http://www.biomonitoring.cz
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Fotodokumentace
Fotodokumentace byla pořízena zpracovatelem Oznámení a zároveň i Dokumentace v rámci
rekognoskace TR Slavětice a souvisejících přeústění vedení o napěťové hladině 400 kV a širšího
okolí v dotčeném území.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích
Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru rozšíření a rekonstrukce elektrické
stanice Slavětice včetně přeústění vedení na životní prostředí a veřejné zdraví, se nevyskytla
absence nebo zásadní nedostatek informací. Ve fázi přípravy záměru nebyly známy některé detaily
ryze technického charakteru, které ovšem neměly významný vliv na zpracování této dokumentace
a zásadně neovlivnily formulaci závěrů a doporučení.
Při specifikaci vlivů se vyskytly jisté neurčitosti ohledně parametrů základových a stožárových
konstrukcí a množství zeminy potřebné na dorovnání terénních nerovností v místě rozšíření
stávajícího areálu elektrické stanice a srovnání celého pozemku do roviny. V návaznosti na
absenci těchto informací nemohly být přesně specifikovány např. zábory zemědělských a lesních
půd, příjezdové cesty apod.
Některé nejistoty vyplývají z hodnocení zdravotních rizik:
Nejistoty hodnocení zdravotních rizik
V rámci objektivity hodnocení zdravotních rizik je nezbytné vyjádřit i nejistoty vztahující se
k jednotlivým bodům hodnocení. Postup hodnocení rizik představuje vždy jistá zjednodušení, která
se promítají jak do výběru sledovaných škodlivin, do odhadu a modelování jejich expozice, tak i do
snahy co nejvěrohodněji definovat jejich vztah dávky a účinku. Z tohoto důvodu je nutné chápat
výsledné riziko jen jako nejpravděpodobnější odhad skutečné situace.
Vztah dávka-účinek
Biologické účinky neionizujícího záření závisí nejen na energetické úrovni a charakteru EM pole
uvnitř organismu, ale také na biologických vlastnostech (absorpci) ozařovaného organismu (hlava,
končetiny). Zjišťování těchto vnitřních parametrů bývá v praxi dosti obtížné a výpočty jsou
nahrazovány modely, které jsou platné pro „standardní lidské tělo“. To může být značně odlišné od
posuzované skutečnosti, proto jsou hodnoty limitů korigovány bezpečnostními koeficienty.
Vztah dávka-účinek pro expozici EM polem se vyznačuje tím, že pro indukovanou proudovou
hustotu a měrný absorbovaný výkon existuje práh (odpovídající přirozené odolnosti člověka), pod
nímž se nepříznivé působení na zdraví již neprojevuje. Na tomto principu jsou také stanoveny
referenční hodnoty, které mohou být poněkud odlišné od reálné hodnoty platné pro danou osobu.
Hodnoty vztahu dávky a účinku pro hlukové expozice jsou počítány s využitím statistických funkcí,
které byly odvozeny na základě šetření velkého počtu evropských obyvatel. Jsou to tudíž průměrné
hodnoty vztahu expozice a jejího účinku, které nemusí přesně odpovídat reakcím expozicí
dotčených obyvatel hodnocených lokalit.
Expozice
Model výpočtu předpokládané zátěže EM polem uvažuje s nejvyšším možným proudovým
zatížením přenosové soustavy a nejnepříznivějším nastavením fázových vodičů. Reálná expozice
osob EM poli tak bude vždy nižší, než počítá model.
Skutečná hluková expozice je poplatná dosažené přesnosti modelového výpočtu hladin
akustického tlaku, jenž se pohybuje v mezích cca ± 2 dB z nichž jsou počítány hlukové deskriptory
Ldvn resp. Ldn. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v chráněném venkovním
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prostoru staveb je provedený počítačovým programem Hluk+ jako matematický model, který se od
skutečnosti může lišit.
Nejistoty vyplývající z neznalosti komplexního projevu hlukového pozadí v dané lokalitě dále
pochází z principu krátkodobého měření hluku v lokalitě a z toho vyplývajícího méně přesného
výpočtu celodenního hluku, který je používán pro odhad podílů hlukem obtěžovaných nebo ve
spánku rušených osob. Tento postup může vést k určitému podhodnocení rizika hlukové zátěže.
Pro modelování hlukové zátěže po realizaci posuzovaného záměru byl použit maximální hlukový
projev přenosové soustavy, jímž je sršení koróny. Tento stav může nastat pouze v případě
nepříznivých meteorologických podmínek. Jejich četnost a délku trvání neznáme a proto je použití
těchto modelových hodnot hlukové expozice pravděpodobně zatíženo vysokým nadhodnocením
tohoto rizika.
Současně byl pro kvantifikaci případného rizika obtěžování hlukem z bourání a výstavby vedení
zvn použit model pro vztah dávka-účinek pro časově omezenou expozici zdrojem ze sezonního
průmyslu, což může rovněž vést k určitému nadhodnocení výsledných hodnot podílů tímto hlukem
obtěžovaných osob.
Kvantifikace a hodnocení zdravotního rizika
K zajištění ochrany veřejného zdraví před účinky neionizujícího záření plně postačuje dodržení
odstupové vzdálenosti daného nadzemního vedení zvn od místa možného pobytu osob.
Požadovaná dostatečná vzdálenost nadzemního vedení zvn je potom zajištěna ochranným
pásmem (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). K případnému pobytu osob
přímo v prostoru ochranného pásma lze konstatovat, že standardní stavby nadzemních vedení pro
přenos elektrické energie jsou řešeny tak, aby minimální výška fázových vodičů nadzemního
vedení nad terénem splňovala podmínku pro dodržení NPH expozice osob neionizujícím zářením
(podle NV č.291/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v jakémkoli místě možného pobytu
ostatních osob.
Kvantifikace hlukové expozice byla cíleně prováděna pro nejvíce exponované objekty s vědomím,
že v ostatních posuzovaných částech dotčené lokality bude akustická situace vždy příznivější.
Popisované vztahy mezi možnou hlukovou expozicí a její účinkem zejména v pocitech obtěžování
nelze také vzhledem k výrazné individuální variabilitě vnímání hlukové zátěže považovat za
absolutně platné. Vždy existuje 10 – 20 % populace, která je výrazně na hluk citlivější a na druhém
pólu pak obdobná část exponované populace, která projevuje vůči této expozici zvýšenou toleranci.
Lze konstatovat, že v průběhu zpracování Dokumentace se nevyskytly takové nedostatky
ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly
předloženy)
E.I. Stručný popis záměru
Cílem záměru je rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice dle schématu nové rozvodny se dvěma
hlavními systémy přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné a zvýšení zkratové odolnosti
rozvodny na 63/160 kA včetně přeústění předmětných vedení pro novou konfiguraci rozvodny.
Navržené změny zaústění vedení mají vliv na stávající trasy vedení pouze v úseku bezprostřední
blízkosti rozvodny Slavětice. Celková délka úprav vedení je cca 19,4 km.
Plánovaný rozvoj zdrojové základny nových jaderných zdrojů spolu s plánovaným rozvojem
spotřeby a dodržení požadované spolehlivosti provozu elektrizační soustavy vynutí posílení
schématu přenosové soustavy.
Realizace posílení této lokality je proto systémovým opatřením v rozvoji přenosové soustavy, které
zvýší spolehlivost a efektivnost provozu přenosové soustavy v této oblasti a především přispěje k
vyvedení nového bloku s předpokládaným výkonem do 1700 MW v lokalitě Dukovany. Společně
s dalšími záměry v oblasti přispěje k usměrnění a rovnoměrnému rozložení tranzitních toků přes
PS ČR.
S nerealizováním záměru rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice včetně nutných přeústění vedení
není uvažováno z důvodu potřebnosti záměru a to s ohledem na zajištění dostatečné přenosové
schopnosti, spolehlivosti přenosové soustavy ČR a zajištění vyvedení výkonu z nového bloku
jaderné elektrárny Dukovany.

E.II. Variantní řešení umístění záměru
Schéma rozšíření a rekonstrukce rozvodny je navrženo dle požadovaných dispozičních,
konstrukčních, technických a technologických požadavků, tj. rozvodna se dvěma hlavními systémy
přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné a zvýšení zkratové odolnosti rozvodny na 63 kA
krátkodobého nadproudu a 160 kA dynamického proudu.
Navržené nové zaústění tras stávajících dvojitých vedení, tras zdvojení stávajících jednoduchých
vedení, tras jednoduchých stávajících vedení a trasy nového dvojitého vedení je provedeno
v nezbytném rozsahu tak, aby předmětná vedení byla zaústěna do rekonstruované rozvodny
Slavětice v místech, kde budou po rekonstrukci rozvodny umístěny příslušné vstupní portály.
Navržené změny zaústění vedení jsou pouze v bezprostřední blízkosti rozvodny Slavětice, a to
v potřebném úseku od nového zaústění po napojení do stávající trasy vedení. Návrh vedení je dále
dán jednak požadavkem, aby bloková vedení nebyla jakkoliv křížena a také s ohledem na
respektování kritéria n-2 k zajištění spolehlivosti vyvedení výkonu z jaderné elektrárny Dukovany.
Z výše uvedených důvodů není variantní řešení umístění záměru předkládáno.

E.III. Variantní řešení provedení záměru
Variantní řešení provedení rozšíření rozvodny nebylo zvažováno, protože provedení je dáno
skutečnostmi vyplývající z rozvojových dokumentů elektrizační soustavy, požadavky na množství
zaúsťovaných vedení, počty odboček a zkratovou odolnost, požadavkem na výši přenášeného,
resp. transformovaného výkonu a požadavky na spolehlivost a bezpečnost chodu této části PS
ČR.
Řešení provedení vedení je uvažováno pouze v podobě nadzemního vedení. Na základě
požadavků dotčených orgánů státní správy vyslovených během předprojektové přípravy záměru
bylo prověřováno variantní řešení typu vedení v podobě podzemního kabelového vedení. Hlavní
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aspekty variant provedení vedení 400 kV varianta nadzemního vedení a podzemního kabelového
vedení jsou podrobně popsány v kapitole B.I.5.2. Popis oznamovatelem zvažovaných variant s
uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní
prostředí. Aspekty menšího vlivu nadzemního vedení na životní prostředí vzhledem k vedení
kabelovému jsou:
• nutný zábor ZPF a odnětí PUPFL jen pro stožárová místa v řádech desítek m2, pro
podzemní kabelové vedení se jedná o celý koridor v šíři do cca 60 m,
• v trase vedení a v jeho ochranném pásmu lze vysazovat trvalé porosty do výšky 3 m, v
celém koridoru podzemní kabelové vedení je nutno odstranit stávající vegetační kryt, není
možné zpětné vysazování trvalých porostů v trase a ochranných pásmech podzemního
vedení, tudíž nebude možnost tento koridor zemědělsky či lesnicky obhospodařovat,
• významný vliv na životní prostředí bude mít u podzemního kabelového vedení výstavba
areálů kompenzačních zařízení a kabelových komor, obslužných komunikací, budování
zpevněných manipulačních a skladových ploch;
• při plném zatížení kabelu se jeho jádro ohřívá na cca 90°C a vznikne tak ztrátové teplo,
jehož odvod je velice obtížný, protože současně vysušuje zeminu ve svém okolí a tím dále
zvyšuje její tepelný odpor; současně to znamená lokální ohřev půdy v celé trase kabelového
vedení a tím změnu lokálního mikroklimatu atd..
To jsou jen některé nejzávažnější problémy, s nimiž by se stavba a následný provoz podzemního
kabelového vedení o napěťové úrovni 400 kV musely vyrovnávat. Je zřejmé, že řešení záměru
kabelovým vedením by významně a trvale poškodilo životní prostředí, a to mnohem závažnějším
způsobem, než vedení nadzemní. Řešení v podobě podzemního kabelového vedení se z výše
uvedených důvodů neuvažuje.
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F. ZÁVĚR
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Posuzovaným záměrem nedojde ke zhoršení stávajícího stavu složek
životního prostředí v dotčeném území. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný umístěním
elektrické stanice a rozsahem koridorů vedení.
Hluk z provozu projektovaného záměru nevyvolá v obci Dukovany a Rešice – Kordule, tedy
v obcích situovaných nejblíže novému elektrickému vedení překročení hygienického limitu
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ani při společném působení hluku s pozadím ve smyslu
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Hluk z provozu rekonstruované elektrické rozvodny Slavětice
včetně provedení nového napojení elektrického vedení i elektrického vedení stávajícího v dané
lokalitě na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného venkovního
prostoru při splnění navržených protihlukových opatření v rozsahu dvou protihlukových zástěn (u
transformátoru T401 a T402) nepřekročí hygienické limity ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011
Sb.
Celkové hodnoty hluku ze stavebních prací souvisejících s realizací projektovaného záměru
nebudou překračovat ve venkovním prostoru okolních hlukově chráněných staveb hygienický limit
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ze stavební činnosti (LAeq,14h = 65,0 dB).
Na základě provedených měření a výpočtů intenzity elektrického pole, magnetické indukce a
modifikované intenzity elektrického pole Emod, lze konstatovat, že velikost Emod způsobená
provozem rozvodny TR Slavětice, při žádných provozních podmínkách rozvodny včetně jejího
největšího plánovaného provozního zatížení po rekonstrukci rozvodny nepřekročí nejvyšší
přípustnou hodnotu stanovenou nařízením vlády č. 291/2015 Sb. pro fyzické osoby v komunálním
prostředí.
Dodržením projektované minimální výšky spodních fázových vodičů 12,5 m nad zemí bude
zaručeno, že osoby, které se nacházejí v blízkosti posuzovaného energetického vedení, jsou
bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům zdroje elektromagnetického
pole v souladu s nařízením vlády č. 291/2015 Sb. a platnými technickými normami.
Zdravotní rizika jsou při dodržení daných podmínek málo významná až nevýznamná a záměr je
z hlediska možných vlivů na veřejné zdraví akceptovatelný.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky na ochranu veřejného zdraví.
Zároveň lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty na trvale žijící obyvatele
nebudou záměrem ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány.
Realizací záměru nelze očekávat negativní ovlivnění ve vztahu ke kvalitě ovzduší, jakosti
povrchových i podzemních vod, vodních zdrojů, úrodnosti ani mimoprodukčních vlastností půdy,
dopravní infrastruktury a geologických či paleontologických památek. V průběhu výstavby a
vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla nastat jakákoliv kontaminace přírodních
zdrojů.
V důsledku výstavby nadzemních dvojitých vedení o napěťové hladině 400 kV dojde k trvalému
záboru zemědělské půdy. Trvalý zábor pozemků ZPF je rozptýlený a v celkovém rozsahu
minimální. Z tohoto důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo významný. U
předmětných vedení se bude celkem jednat o trvalé odnětí půdy ze ZPF o ploše cca 0,7 ha.
Vzhledem ke stávajícímu trvalému odnětí dojde k navýšení plochy odnětí o cca 0,44 ha. Pozemky
určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny jen minimálně. Přesná plocha trvalého
omezení PUPFL bude stanovena až v dalším stupni projektové dokumentace.
Plocha celkového trvalého odnětí půdy ze ZPF pro rozšíření stávajícího areálu TR Slavětice se
předpokládá v rozsahu cca 6,6 ha. Výstavba elektrické stanice se bude realizovat na pozemcích,
které musí být vykoupeny a v současné době využívané z větší části jako orná půda. Rozšířením
areálu TR Slavětice nedochází k trvalému odnětí PUPFL. Přesná plocha trvalého omezení PUPFL
bude stanovena až v dalším stupni projektové dokumentace.
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K záměru byla vydána dvě stanoviska podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. Oběma krajskými úřady
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina bylo shledáno, že posuzovaný záměr nemůže mít
významný vliv na lokality soustavy NATURA 2000 a proto se dále vliv na předměty ochrany a
celistvost lokalit soustav Natura 2000 nevyhodnocuje.
Hodnocený záměr v předložené podobě nemá významný negativní vliv na zvláště chráněná území,
významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní stanoviště a na populace zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů.
Z hlediska obojživelníků se jedná o méně významné území s minimálním počtem vodních ploch,
ve zhoršeném ekologickém stavu. Obojživelníci jako skupina na úrovni populací záměrem dotčeni
být nemohou. Z hlediska plazů je území též méně významné, jedná se o poměrně fádní,
strukturálně málo členitou krajinu téměř bez ploch přírodního charakteru. Plazi jako skupina na
úrovni populací záměrem nijak dotčeni nebudou, spíše náhodně může dojít k úhynu několika
jedinců při terénních pracích. Fauna savců je tvořena hlavně běžnými druhy zemědělské a okrajově
i lesní krajiny, doplněné cennějšími druhy vodního prostředí (vydra říční). Záměr z hlediska savců
nemůže mít významnější rušivý či jinak negativní vliv.
Na základě provedeného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz lze konstatovat, že záměr sice
ovlivní řadu pozitivních hodnot krajinného rázu, ale jeho vliv na krajinný ráz bude slabý a únosný.
Z pohledu zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §12 zákona č. 114/92 Sb., o
ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, že realizací stavby dojde především k mírnému posílení
negativního projevu technicistních staveb a tím k slabému snížení pozitivních hodnot krajinného
rázu, což je z pohledu ochrany krajinného rázu akceptovatelné.
Lze konstatovat, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo
zhoršení stávajících podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru. Veškeré
v Dokumentaci zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace
všech prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Oznamovatel
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon
oprávněného zástupce oznamovatele

Ing. Andrew Gayo Kasembe Ph.D.
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 211 044 356

Název záměru
„SLV – rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení“
Charakter záměru
Posuzovaný záměr má charakter standardní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos
elektrické energie.
Cílem záměru je rozšíření a rekonstrukci TR Slavětice dle schématu nové rozvodny se dvěma
hlavními systémy přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné a zvýšení zkratové odolnosti
rozvodny na 63/160 kA, včetně přeústění předmětných vedení pro novou konfiguraci rozvodny.
Navržené změny zaústění vedení mají vliv na stávající trasy vedení pouze v úseku bezprostřední
blízkosti rozvodny Slavětice. Celková délka úprav vedení je 19,5 km.
Potřeba záměru je z důvodu posílení, zvýšení spolehlivost a efektivnost provozu přenosové
soustavy v této oblasti a především přispěje k vyvedení nového bloku s předpokládaným výkonem
do 1700 MW v lokalitě Dukovany.
Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

Vysočina a Jihomoravský.
Třebíč a Znojmo.
Slavětice, Dukovany, Rouchovany, Rešice, Horní Dubňany.
Slavětice, Skryje nad Jihlavou, Lipňany u Skryjí, Dukovany, Heřmanice
u Rouchovan, Rešice, Horní Dubňany.

Stručný popis výstavby vedení
Vzhledem k rozšíření a rekonstrukci TR Slavětice je navrženo nové zaústění tras stávajících
dvojitých vedení s označením V437/438, V434/435 a V481/482, tras zdvojení stávajících
jednoduchých vedení s označením V433/833 a V436/834, trasy nového dvojitého vedení
s označením V439/440 a tras jednoduchých stávajících vedení s označením V483, V484, V485 a
V486 v nezbytném rozsahu tak, aby předmětná vedení zaústila do rekonstruované rozvodny
Slavětice v místech, kde budou po rekonstrukci rozvodny umístěny příslušné vstupní portály.
Předmětem řešení je pouze úsek potřebný pro úpravu zaústění vedení do rekonstruovaného a
rozšířeného areálu TR Slavětice. Navržené změny zaústění mimo vedení s označením V436/834
a V439/440 vedení mají vliv do stávajících tras vedení pouze v úseku bezprostřední blízkosti
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rozvodny Slavětice, tj. do vzdálenosti cca 1,3 km od rozvodny. Celková délka úprav vedení je 19,5
km. Popis změn trasy jednotlivých vedení je uveden níže.
Dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV je umístěno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj,
délka dvojitého vedení je cca 16,4 km.
Šířka koridoru vedení je dána průmětem krajních vodičů a zákonem stanovenou šířkou ochranného
pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m v případě
vedení o napěťové hladině 400 kV. Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV činí 69,4 m v běžné trase.
Jednoduché vedení o napěťové hladině 400 kV je umístěno na stožárových konstrukcích tvaru
Portál, délka jednoduchého vedení je cca 3,1 km.
Šířka koridoru vedení je dána průmětem krajních vodičů a zákonem stanovenou šířkou ochranného
pásma od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m v případě
vedení o napěťové hladině 400 kV. Celková šířka koridoru pro jednoduché vedení o napěťové
hladině 400 kV činí 64,4 m v běžné trase.
Stručný popis rozšíření a rekonstrukce rozvodny
Rozšíření a rekonstrukce TR Slavětice, bude provedena dle schématu rozvodny se dvěma hlavními
systémy přípojnic a jedním systémem přípojnice pomocné.
Realizace vyžaduje posunutí východní hranice oplocení a tedy rozšíření stávajícího areálu o cca
170 m.
Rozvodna je navržena venkovní, jednořadá, s trubkovými přípojnicemi. Výška vodičů přípojnic
podepřených na podpěrách je 12 m. Fázová rozteč hlavních přípojnic je 5,5 m, pomocných přípojnic
je 4,5 m. Propojení nad přípojnicemi (přetahy) a ukotvení vývodových vodičů je ve výšce 23 m.
Fázová rozteč přístrojů je 5,5 m. Šířka pole rozvodny je 20 m. Vždy po dvou polích je vložen 5 m
široký modul umožňující rozpojování přípojnic - obdoba rozpojování přeponek u lanových přípojnic.
Vzdálenost os hlavních přípojnic je zvětšena na 23 m, aby bylo možno umístit mezi ně portál tvaru
„A“, který dělí přetah nad přípojnicemi na dvě rozpětí. Celková hloubka rozvodny je cca 150 m,
měřeno mezi osami objízdných komunikací na obou stranách rozvodny. Celková délka přetahu
přes dvojpole blokového vývodu je 102 m.
Současné ochranné pásmo stávající rozvodny je ve smyslu §98, odst. 2 stanoveno podle
původního zák. č.79/57 Sb. a vládního nařízení č.80/57 Sb., vymezeno na 30 metrů od oplocení
stanice.
Popis stavu životního prostředí v dotčeném území
Areál rozšířené TR Slavětice neprotíná žádný vodní tok. Přeústění souvisejících vedení o napěťové
hladině 400 kV kříží celkem 4 vodní toky, přičemž záměr neprotíná žádné vodní toky v kategorii
významný. Záměr ve své předkládané podobě nekříží žádnou vodní plochu.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních zdrojů a neprochází přes
žádné záplavové území ani aktivní zónu vodních toků.
Záměr se nedotýká žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality soustavy Natura 2000,
nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území ani území
přírodního parku.
Záměr neprochází přes území nadregionálního nebo regionálního prvku ÚSES, ale prochází přes
několik lokálních prvků ÚSES lokálního významu.
Záměr se dotýká významných krajinných prvků registrovaných ze zákona, nedotýká se však
žádného registrovaného významného krajinného prvku. V rozšířeném areálu TR Slavětice a
v blízkosti přeústěných vedení se nenachází žádné památné stromy.
Posuzovaným záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky chráněné ve smyslu zákona
č. 20/1987 Sb., a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek české republiky.
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Posuzovaný záměr neprochází přes žádná ložiska surovinových zdrojů, přírodních bohatství, důlní
díla ani přes sesuvná území. Záměr vedení neprochází žádnou geologicky významnou lokalitou.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
Zhodnocení
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani
průmyslové odpady. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný umístěním elektrické stanice
a rozsahem koridorů vedení.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky na ochranu veřejného zdraví
a lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani ekonomické aspekty trvale žijících obyvatel nebudou
realizací záměru ovlivněny a budou v maximální míře minimalizovány. Případné vlivy záměru
na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu majetkového či estetického.
Realizací záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k ovlivnění kvality ovzduší,
jakosti povrchových i podzemních vod ani vodních zdrojů, celistvosti a předmětů ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, flóry, fauny a dotčených ekosystémů, úrodnosti ani
mimoprodukčních vlastností půdy, dopravní infrastruktury a geologických či paleontologických
památek. V průběhu výstavby a vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by mohla nastat
kontaminace přírodních zdrojů. Vlivy záměru na kulturní památky nejsou předpokládány a
nedochází k významnému ovlivnění okolí z hlediska krajinného rázu.
Lze konstatovat, že vlivy záměru nepřekročí únosnou mez a nezpůsobí nevratné změny nebo
zhoršení stávajících podmínek v okolním prostředí v místě umístění záměru.
Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech
v dokumentaci prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik (viz Kapitola
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné).
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H. PŘÍLOHY
Příloha č.1 Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
Příloha č.2 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Příloha č.3 Závěr zjišťovacího řízení
Příloha č.4 Hluková studie, EMPLA AG spol. s.r.o.
Příloha č.5 Posouzení vlivu neionizujícího záření
5.1 Posouzení vlivů elektromagnetického pole 50 Hz Ing. Martin Švancar, EGU – HV
Laboratory, a.s.
5.2 Posouzení vlivu neionizujícího záření, Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest
Příloha č.6 Posouzení vlivů na zdraví záměru, RNDr. B. Pokorný, CSc.
Příloha č.7 Biologické hodnocení, Mgr. Vladimír Melichar
Příloha č.8 Naturový screening, Mgr. Vladimír Melichar
Příloha č.9 Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz, STUDIO B&M, Ing. Roman B.
Bukáček
Příloha č.10 Mapová a grafická dokumentace
10.1 Celková situace
10.2 Přehledná situace
10.3 Výkresy stožárové konstrukce
10.4 Přehledný soupis stožárových konstrukcí
10.5 Fotodokumentace
Výše uvedené dokumenty jsou zařazeny jako samostatné přílohy.
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