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2. Zadání
Toto hodnocení je zpracováno na základě objednávky ČEPS Invest, a.s. (Smlouva o dílo
č. 2170001084).
Dokument je předkládán jako posouzení vlivů záměru na soustavu Natura 2000, a jedná se
o přílohu Dokumentace EIA dle zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění. Zpracovaný materiál
splňuje náležitosti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění (dále jen zák. č. 114/1992 Sb.) a vyhlášky č. 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení
vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, a na základě dalších
aktuálních metodických doporučení.

3. Cíl hodnocení
Cílem zpracování tohoto díla je hodnocení vlivů záměru „V417/817 - zdvojení vedení“
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a celistvost.
Předložený materiál je zpracován v souladu s materiálem „Metodika hodnocení významnosti
vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka
11, s. 1-23“ (Roth P., 2007:) a v souladu s vyhláškou 142/2018 Sb. o náležitostech posouzení
vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech
hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny, ze dne 2. července
2018.
Tab. č. 1: Významnost, rozsah a síla vlivů bude hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota
-2

Termín
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0
+

Nulový vliv
Pozitivní
vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.

Poznámka: Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv.
To odpovídá hodnotě -2 na stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1,
0, +; všechny tyto hodnoty odpovídají zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“.
Jemnější členění umožní odlišit záměr s mírně negativním vlivem od záměrů zcela bez vlivů
nebo dokonce s vlivy pozitivními.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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Vodítkem pro rozhodnutí o významnosti vlivu jsou kromě uvedeného dostupná data
z odborné literatury o ekologii předmětu ochrany, o životaschopnosti populací druhů,
o minimálních areálech stanovišť.
Argumenty pro stanovení významného negativního vlivu se mohou týkat:
Kvantitativních parametrů předmětu ochrany. Dá se říci, že již ovlivnění řádově jednotek
procent výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.
Kvalitativních parametrů předmětu ochrany. Nezávisle na kvantitativních parametrech může
být argumentace významného vlivu založena na kvalitě výskytu předmětu ochrany jako
např.:
• jedinečný výskyt v ČR (tj. předmět ochrany je v dotčené EVL/PO sice hojný, ale je to
jediná EVL/PO, kde se vyskytuje jako předmět ochrany)
• velmi kvalitní výskyt v rámci EVL/PO (jádrové území pro výskyt druhu, větší rozlohy
reprezentativních porostů atd.)
• ohrožená, poslední, zanikající populace/stanoviště v EVL/PO
Zásadního významu místa z hlediska biologie druhu, např.:
• místo rozmnožování (hnízdiště, tokaniště, trdliště, stromové dutiny apod.)
• nenahraditelný potravní biotop
• úkrytové možnosti
• migrační trasy
• ekologických funkcí nezbytných pro zachování předmětů ochrany a celistvosti
lokality.
V případech identifikace negativních vlivů by mělo být zhodnocení významnosti vlivů
podepřeno širším konsensem relevantních odborníků (regionálních znalců pro ovlivněný
předmět ochrany a kde je to díky charakteru záměru nebo významu lokality nutné, i předních
odborníků na celostátní úrovni).
Naturové hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti, a to obzvláště v případech, kdy
neexistují dostatečné vědecké podklady pro zhodnocení vlivů na dotčené předměty
ochrany a zároveň se jedná o předměty ochrany mimořádných charakteristik (kvality
nebo kvantity v rámci dotčené lokality nebo celého území ČR). Princip předběžné
opatrnosti je však možné aplikovat pouze tehdy, pokud lze identifikovat vlivy záměru
(tzn., kdy jsou k dispozici dostatečné podklady o záměru).

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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4. Charakteristika záměru
4.1.

Název záměru

V417/817 – zdvojení vedení
Údaje oznamovatele:
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

4.2.

Charakter a zdůvodnění záměru

Předmětem záměru je přestavba stávajícího jednoduchého nadzemního vedení o napěťové
hladině 400 kV s označením V417 na dvojité nadzemní vedení o napěťové hladině 400 kV
s označením V417/817 v úseku mezi TR Otrokovice (okres Zlín) ve Zlínském kraji a TR
Sokolnice (okres Brno-venkov) v Jihomoravském kraji s cílem posílit přenosovou
schopnost a spolehlivost energetické soustavy ČR.
Posuzované zdvojené vedení bude po realizaci provozně označeno jako V417/817.
Celková délka navrhovaného dvojitého vedení je cca 74 km, navrženo je celkem
205 ocelových stožárů (169 stožárů nosných a 36 stožárů kotevních) tvaru Dunaj se
základní výškou 46,0 m (nosné stožáry) a 44,0 m (kotevní stožáry). Zdvojené vedení bude
v celé trase realizováno na stožárové konstrukci tvaru Dunaj s celkovou šířkou koridoru
vedení 69,4 m v běžné trase.
Záměr je nevýrobního charakteru a jeho přestavbou na dvojité vedení dojde k zajištění
zvýšených požadavků výkonových bilancí v rámci přenosové soustavy, stability
elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávek energie pro oblasti Zlínského
a Jihomoravského kraje.
Trasa dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417/817 bude vycházet
z nově rozšířeného areálu rozvodny Otrokovice (stožár č. 1 - lomový bod R1) a bude
směřovat severozápadně v nové trase v osovém souběhu cca 50 m s dvojitým vedením
V418/818 až k lomovému bodu R3 (stožár č. 13). Vedení V417/817 společně s vedením
V418/818 je v tomto úseku vedeno v nové trase z důvodu uvolnění stávajícího koridoru
400 kV s označením V417/418 pro dvojité vedení 400 kV s označením V498/499.
Od lomového bodu R3 (stožár č. 13) se trasa vedení V417/817 odklání severozápadním
směrem k dálnici D55 až k lomovému bodu R4 (stožár č. 17). Od tohoto lomového bodu je
trasa záměru vedena severním směrem v osovém souběhu s dálnicí D55 ve vzdálenosti cca
50 - 100 m až po lomový bod R5 (stožár č. 22), odkud vedení dále pokračuje
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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severozápadním směrem, přejde dálnici D55 a napojí se na lomový bod R6 (stožár č. 23).
V úseku mezi stožáry č. 13 - 22 je vedení umístěno s ohledem na křížení či souběh
s dalšími zařízeními technické infrastruktury (např. VTL plynovod, el. vedení vvn, dálnice
D55) a minimalizaci dotčení objektů určených k bydlení či rodinné rekreaci.
Od lomového bodu R6 vedení pokračuje jihozápadním směrem již v trase stávajícího
jednoduchého vedení s označením V417 kolem obce Tlumačov, přechází železniční trať
č. 300, silnici I/55, řeku Moravu a pokračuje dále kolem obcí Karolín, Soběsuky,
Chvalnov-Lísky, přechází silnici I/50 až k lomovému bodu R14 (stožár č. 99). Od tohoto
lomového bodu vedení prochází západním směrem kolem obce Kožušice, protíná
železniční trať č. 340 a pokračuje kolem obce Nevojice. U obce Nevojice v úseku mezi
lomovými body R18a - R18b (stožáry č. 126 - 128) je vedení umístěno v nové trase
z důvodu výskytu rodinného domu a objektů sloužících k rodinné rekreaci v ochranném
pásmu vedení. Od lomového bodu R18b (stožár č. 128) dvojité vedení V417/817 dále
pokračuje již ve stávající trase vedení kolem obcí Mouřínov a Nížkovice, kde protne silnici
I/54 a dále pokračuje k lomovému bodu R24 (stožár č. 177) kolem obce Milešovice.
Od lomového bodu R24 vedení pokračuje severozápadním směrem kolem obcí Otnice,
Žatčany a Újezd u Brna až k lomovému bodu R26b (stožár č. 202).
V úseku mezi lomovými body R26b - R28 (stožáry č. 202 - 205) bude dvojité vedení
V417/817 nově zaústěno do rozvodny Sokolnice z důvodu plánované rekonstrukce
a rozšíření rozvodny vč. přeústění souvisejících vedení. Zároveň bude dvojité vedení
V417/817 zaústěno do nových polí rozvodny Sokolnice.
Souběžná dvojitá vedení 400 kV v úseku mezi TR Otrokovice až po lomový bod R3
S ohledem na zajištění dostatečné přenosové schopnosti ve východní části území ČR
budou Oznamovatelem připravovány další záměry v daném území. Kromě posuzovaného
záměru se jedná o zdvojení stávajícího vedení 400 kV V418 Prosenice - Otrokovice
a výstavbu nového dvojitého vedení V400 kV V498/499 Otrokovice - Ladce (Slovensko).
V daném úseku je vedle plánovaných souběžných vedení v úseku mezi R1 - R3 situováno
ještě stávající vedení o napěťové hladině 110 kV.
Z důvodu uvolnění stávajícího koridoru 400 kV s označením V417/418 v úseku mezi TR
Otrokovice až po lomový bod R3 pro dvě dvojitá nadzemní el. vedení 400 kV s označením
V418/818 a V498/499, je trasa záměru V417/817 v tomto úseku vedena v nové trase.
Dvojité vedení V417/817 tak bude umístěno v osovém souběhu se stávající trasou vedení
V417/418 (budoucí koridor pro vedení V498/499 na Slovensko) nalevo ve vzdálenosti cca
100 m a nalevo od připravovaného koridoru dvojitého vedení V418/818 ve vzdálenosti cca
50 m - viz následující obrázek.

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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Obr. č. 1: Situace souběhu vedení 400 kV

Umístění záměru je dané koridorem stávajícího nadzemního jednoduchého elektrického
vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V417 mezi TR Otrokovice a TR Sokolnice.
Z důvodu posílení přenosové soustavy ČR a zajištění spolehlivosti dodávky energie pro
oblast Zlínského a Jihomoravského kraje dojde k přestavbě stávajícího jednoduchého vedení
1 x 400 kV s označením V417 na dvojité vedení 2 x 400 kV s označením V417/817.
Součástí předkládaného záměru je provizorní zaústění vedení V417 do TR Sokolnice, který
spočívá v odklonu trasy vedení od stožáru č. 202 severozápadním směrem do TR Sokolnice
na společné stožárové konstrukci tvaru Dunaj společně s vedením V424. Provizorní stav
bude ukončen přestavbou stávajícího vedení o napěťové hladině 220 kV s označením
V243/244 na napěťovou hladinu 400 kV s ohledem na přeústění souvisejících vedení
v rozvodně Sokolnice. Toto provizorní zaústění se nedotkne žádné lokality soustavy Natura
2000, potažmo předmětů ochrany.
4.3.

Základní technické údaje

Délka dvojitého vedení:
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:
Napěťová soustava:
Ochrana před úrazem el.
proudem:

cca 74 km
400 kV
2500 A na systém
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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Základy stožárů:
Ochrana proti korozi:
Izolace:
Vodiče:
Zemnicí lana:
Ochranné pásmo vedení:

Šířka koridoru vedení:

Stožáry:

4.4.

betonové patkové
žárové zinkování, nátěr
izolátorové závěsy
ocelohliníková lana ve trojsvazku
kombinovaná zemnící lana s optickými vlákny
je dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, 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
pro základní klimatické podmínky a zákonem stanovenou
šířkou ochranného pásma od krajního vodiče po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti 20 m.
Celková šířka koridoru pro dvojité vedení o napěťové hladině
400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné
trase.
ocelové, samonosné, příhradové šroubované konstrukce 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. Tato
výška je v případě potřeby zvyšována tak, aby byla dodržena
minimální bezpečná výška vodičů nad terénem či stavbami
včetně splnění požadavků na hygienické limity, ale také
normativní požadavky na minimální odstupové vzdálenosti při
souběhu či křížení s prvky dopravní a technické infrastruktury.

Umístění záměru

Obr. č. 2: Schéma umístění záměru (červená linie)
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Tab. č. 1: Přehled dotčených územních jednotek
Katastrální území
Otrokovice
Tečovice
Sazovice
Machová
Tlumačov na Moravě
Kurovice
Hulín
Kvasice
Střížovice u Kvasic
Karolín u Sulimova
Bařice
Vrbka u Sulimova
Lubná u Kroměříže
Lhotka u Kroměříže
Zlámanka
Soběsuky
Milovice
Cvrčovice u Zdounek
Zdounky
Divoky
Roštín
Cetechovice
Chvalnov
Lísky
Střílky
Kožušice
Malínky
Brankovice
Nesovice
Letošov
Nevojice
Vícemilice
Kloboučky
Mouřínov
Rašovice u Bučovic
Heršpice
Nížkovice
Kobeřice u Brna
Milešovice
Otnice
Lovčičky
Bošovice
Újezd u Brna
Žatčany
Telnice u Brna
Sokolnice

Obec
Otrokovice
Tečovice
Sazovice
Machová
Tlumačov
Kurovice
Hulín
Kvasice
Střížovice
Karolín
Bařice-Velké Těšany
Vrbka
Lubná
Kostelany
Kroměříž

Okres

Kraj

Zlín

Zlínský
Kroměříž

Soběsuky
Zdounky
Roštín
Cetechovice
Chvalnov-Lísky
Střílky
Kožušice
Malínky
Brankovice
Nesovice
Nevojice
Bučovice
Mouřínov
Rašovice
Heršpice
Nížkovice
Kobeřice u Brna
Milešovice
Otnice
Lovčičky
Bošovice
Újezd u Brna
Žatčany
Telnice
Sokolnice

Vyškov
Jihomoravský

Brno-venkov

4.5.
Popis technického a technologického řešení záměru zásadního z hlediska
posouzení vlivu záměru podle § 45i zákona
Jedná se o zdvojení stávajícího jednoduchého vedení 400 kV s označením V417 na dvojité
vedení 400 kV s označením V417/817. Při přestavbě vedení budou stávající stožárové
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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konstrukce tvaru Donau, Portál a Mačka nahrazeny novou stožárovou konstrukcí tvaru
Dunaj v rozmezí výšek od 44,0 do 67,8 m.
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 cca 2 m. V trase dvojitého vedení
V417/817 budou použity nosné stožáry o výšce od 46,0 m do 57,8 m (maximální navýšení
N+12) a kotevní stožáry výšky od 44,0 m do 67,8 m (maximální navýšení R+24).
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 bude použito celkem 205 stožárů, z toho 169 nosných a 36 kotevních
stožárů. Pro přehlednost jsou stožáry číslovány ve směru od rozvodny Otrokovice po TR
Sokolnice. Jiné než nosné a kotevní typy stožárů se v trase vedení nevyskytují.
Přehled stožárových konstrukcí použitých v trase záměru je uveden v tabulce č. 2 a 3.
Tab. č. 2: Celkový přehled navržených nosných stožárů tvaru Dunaj
Nosné
stožáry
tvaru Dunaj

Převýšení
Celková výška

N+0
46,0 m

N+2
48,0 m

N+4
49,9 m

N+6
51,9 m

N+8
53,9 m

N+10
55,8 m

Počet stožárů
Procentní
zastoupení

53

44

34

27

5

25,9 %

21,5 %

16,6 %

13,2 %

2,4 %

Celkově

5

N+12
57,8 m
1

2,4 %

0,5 %

82,5 %

Celkově

17,5 %

169

Celkový počet nosných stožárů v trase záměru je 169.
Tab. č. 3: Celkový přehled navržených kotevních stožárů tvaru Dunaj
Kotevní
stožáry
tvaru Dunaj

Převýšení
Celková výška

R+0
44,0 m

R+2
46,0 m

R+4
48,0 m

R+6
49,9 m

R+8
51,9 m

Počet stožárů
Procentní
zastoupení

17

4

8

4

1

R+24
67,8 m
2

8,3 %

1,9 %

3,9 %

1,9 %

0,5 %

1,0 %

36

Celkový počet kotevních stožárů v trase záměru je 36.
Schéma základního tvaru nosné a kotevní stožárové konstrukce tvaru Dunaj pro zdvojené
vedení V417/817 je znázorněno na následujícím obrázku.
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Nosný stožár tvaru Dunaj

Kotevní stožár tvaru Dunaj
Obr. č. 3: Základní tvary stožáru Dunaj

Technologické řešení záměru
Stručný popis postupu výstavby nadzemního vedení
Demontáž a výstavba 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 demontáži a 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.
Demontáž stávajícího a výstavba zdvojeného vedení 400 kV bude prováděna běžnými
technologickými postupy výrobců a zhotovitele výstavby, které zaručují, že obytná
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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zástavba dotčených obcí nebude ovlivňována nad přípustnou míru hlukem a prašností.
Kromě demontáže stávajícího vedení a vlastní stavby stožárů nejsou k výstavbě zpravidla
zapotřebí těžké stavební stroje ani jiné mechanizmy, 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 demontáže a výstavby bude udržovat
co nejlepší technický stav těchto prostředků, bude minimalizovat 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.
Při demontáži stávajícího jednoduchého vedení budou nejprve vhodným způsobem
sneseny a odstraněny fázové vodiče a zemnící lana. Izolátorové závěsy se spustí ze stožárů
na zem a budou rozmontovány na izolátory a kovové armatury. Vodiče, izolátory a ostatní
demontovaný materiál se odvezou na zařízení staveniště k následnému odstranění (předání
k recyklaci, případně skládkování). Jednotlivé stožárové konstrukce budou podle místních
terénních podmínek demontovány a rozřezány na menší přepravní díly, které budou
odvezeny na zařízení staveniště k následnému předání k recyklaci. Betonové základy
stávajících stožárů budou odstraněny do hloubky cca 1,0 m pod úroveň terénu. Tyto
odstraněné betonové základy budou zhotovitelem stavby následně odvezeny na skládku či
předány k recyklaci.
Před výstavbou vedení jsou odstraněny dřeviny vyskytující se v koridoru vedení, a to
pouze v nezbytně nutném rozsahu a 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 a zalije betonem. Konstrukce pokračuje buď montáží
naležato, nebo postupným montováním dalších částí za pomoci autojeřábu. Po dostavbě
stožáru a zavěšení 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, resp.
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 a významných lokalit
z pohledu ochrany životního prostředí aj.
Na závěr se stožáry opatří ochranným nátěrem proti korozi. Následně bude zajištěn
ekologický způsob odstranění možných odpadů při zhotovování nátěrů. Po ukončení
výstavby nového vedení bude území staveniště vedení (včetně provizorních příjezdových
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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cest) uvedeno do původního stavu.
Z oblasti technologického řešení stavby uvádíme pouze zásadní milníky realizace stavby:
Demontáž stávajícího vedení
Demontáž stávajícího jednoduchého vedení je rozdělena do několika 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 izolátorů – izolátorové závěsy budou vhodným způsobem spuštěny
na zem, kde budou rozmontovány na dílčí díly (izolátory a kovové armatury)
a nákladními automobily odvezeny ze stavby.

•

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 rozděleno do několika 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 konstrukcí a osazení základního dílu včetně zhlaví - základy
stožárů budou realizovány z čerstvého betonu, který bude nutné v průběhu zrání
ošetřovat dle technologie betonáže a dle aktuálních klimatických podmínek.
Stavba stožárových konstrukcí
Stavba stožárových konstrukcí bude probíhat podle následujícího postupu:
• Montáž a stavba stožáru - konstrukční prvky stožárů se spojují přímo na staveništi
šrouby, jen některé detaily jsou svařovány jako větší celky u dodavatele konstrukcí.
Stožárová konstrukce je pak za pomoci autojeřábu vyzdvižena a smontována.
Na staveništi pak budou již postavené stožáry opatřeny ochranným nátěrem proti
korozi.
Tažení vodičů a zemnících lan
Tažení vodičů a zemnících lan bude prováděno po úsecích vždy mezi kotevními stožáry
pomocí navijáků a brzd tak, že při tažení nesmí z technologických důvodů dojít ke
kontaktu vodičů se zemí. K tažení se používá tzv. montážní lano, které se pomocí pojízdné
techniky nebo pomocí zaváděcího lanka a „lezců“ tam, kde nelze nebo je z důvodů
ochrany přírody vyloučeno projíždět s kolovou technikou, rozvine pod stožáry taženého
úseku a následně vyvěsí do montážních kladek. Na montážní lano se připevní fázový
vodič, který se natahuje tažným zařízením a upevňuje se na izolátory. Zemnící lana budou
tažena stejným technologickým postupem.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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Vzhledem k tomu, že trasa dvojitého vedení na několika místech kříží vodní toky, musí se
při realizaci počítat i s přechodem přes vodní toky. 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 např. pomocí loďky. Použití kolové či pásové techniky je
vyloučeno.
Terénní úpravy
Po dokončení stavebních prací v daném úseku bude uvedeno staveniště a dotčené pozemky
do původního stavu a budou vráceny k původnímu užívání. Příjezdové cesty
po zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují
dle podmínek uvedených v souhlasu s odnětím podle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
4.6.

Varianty umístění vedení

Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě, která představuje zdvojení stávajícího
nadzemního elektrického vedení o napěťové hladině 400 kV ve stávajícím koridoru
s maximálním zachováním osy vedení a stožárových míst, s výjimkou úseků mezi TR
Otrokovice až lomový bod R6 (stožár č. 23), místní úpravy trasy vedení v lokalitě
Nevojice mezi lomovými body R18a – R18b (stožáry č. 126 - 128) a místní úpravy trasy
vedení v úseku mezi st. č. 202 – TR Sokolnice, kde bude dvojité vedení V417/817
umístěno v nové trase. Tyto dílčí úseky úpravy trasy vedení vzešly z důvodu kolize
s prvky technické infrastruktury nebo stavbami určenými k trvalému bydlení či rodinné
rekreaci evidované v KN.
Trasa záměru maximálně zachovává stávající energetický koridor, umístění vedení mimo
tento koridor je pouze v nezbytném rozsahu.
Nulová varianta, tedy nerealizace záměru výstavby dvojitého vedení, není uvažována
z důvodu potřebnosti záměru s ohledem na zajištění dostatečné přenosové schopnosti
a spolehlivosti přenosové soustavy na území ČR. Výstavba dvojitého vedení posílí
přenosovou schopnost a spolehlivost přenosové soustavy ve Zlínském a Jihomoravském
kraji a pomůže vyvádět výkon z dalších plánovaných zdrojů v této oblasti.
4.7.
Předpokládaný termín zahájení realizace a dokončení záměru a dobu provozu
záměru
Zahájení výstavby:
Ukončení výstavby:

cca 2029
cca 2030

4.8.
Kopie stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona, kterým byl
vyloučen významný vliv záměru
V rámci posuzovaného záměru byla vydána následující stanoviska:
• Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.: JMK 3535/2019 OŽP/Čer
ze dne 09. 01. 2019, dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Potvrzení Stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Krajským
úřadem Jihomoravského kraje je ze dne 13. 07. 2020 pod č. j. JMK 98132/2020.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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• Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje č. j.: KULZ 87015/2018 ze dne
08. 01. 2018, dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Potvrzení Stanoviska dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Krajským úřadem
Zlínského kraje je ze dne 22. 06. 2020 pod č. j. KUZL 40590/2020.
Vydaná stanoviska shodně vyloučila významný negativní vliv na lokality soustavy Natura
2000. Kopie stanovisek jsou přiloženy v příloze.
4.9.
Zhodnocení dostatečnosti podkladů pro posouzení vlivu záměru a výčet
použitých zdrojů
Pro posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 byly použity zejména
následující speciální a odborné podklady:
V417/817 – zdvojení vedení. Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ČEPS
Invest, a.s., říjen 2019.
Popis záměru V417/817 - zdvojení vedení.
Dále byly použity mapové podklady a výkresy které jsou součástí technické dokumentace,
podklady pro zpracování Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění, a dostupné databáze a podklady AOPK ČR.
V trase vedení probíhaly v roce 2019 a 2020 podrobné i dílčí biologické průzkumy, včetně
dotčených lokalit soustavy Natura 2000.
Použité podklady z pohledu jejich rozsahu a kompletnosti lze považovat za dostatečné.
Citované podklady byly během jara a léta 2019 a jara 2020 doplněny prohlídkou místa
záměru a okolí a pracemi souvisejícími se zpracováváním biologického hodnocení.
4.10.

Údaje o vstupech záměru

Využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových
a energetických zdrojů a biologické rozmanitosti
Posuzovaný záměr si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy (ZPF) a trvalé či
dočasné odnětí, resp. omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
V trase dvojitého vedení V417/817 se předpokládá, že na ZPF (resp. na území
s evidovanými BPEJ) bude umístěno celkem 195 stožárů, na PUPFL se předpokládá
s umístěním 6 stožárů a zbývající 4 stožáry budou umístěny dle KN na druhu pozemku
evidovaném jako ostatní plocha.
Požadavky na zábor pozemků zemědělského půdního fondu
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
V případě posuzovaného záměru představuje trvalé odnětí ze ZPF plochu v rozsahu cca
1,7 ha pro předpokládaný počet 195 ks stožárů, což představuje navýšení o cca 0,9 ha
oproti stávajícímu stavu. Konečné počty stožárů a odpovídající plochy záboru budou
zpřesněny v dalším stupni projektové přípravy (Dokumentace pro provádění stavby)
na základě závěrů procesu EIA a provedeného inženýrsko-geologického průzkumu.

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Časově omezený zásah do zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného odnětí
půdy ze ZPF se předpokládá na ploše cca 78 ha. Zásah do ZPF se předpokládá během
provozu dopravní techniky a stavebních mechanizmů při provádění základů a odvozu
vytěženého materiálu, následně pak při betonování základů a montážních činnostech
v období výstavby. Pro dopravu, manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých stožárových
místech bude potřebné ještě zajištění montážních ploch, které budou situovány převážně
ve vymezeném koridoru vedení, a tím bude zajištěno, že při realizaci předmětného záměru
nevzniknou další požadavky na odnětí z důvodu stavebních a montážních činností.
Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa
Trvalé odnětí PUPFL
Trvalé odnětí pozemků určených pro funkci lesa (definice PUPFL viz § 3 lesního zákona
č. 289/1995 Sb.) není třeba stejně jak u ZPF při stavbě stožárů nadzemních vedení, pokud
v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 (dle § 15 odst. 3 zákona). Tato
plocha bude překročena u všech stožárových míst, které se nacházejí na lesních
pozemcích. V případě posuzovaného vedení to představuje plochu cca 0,06 ha půdorysu
základů pro 6 ks stožárů, což představuje navýšení o cca 0,04 ha oproti stávajícímu stavu.
Nejedná se tedy o významný zásah do PUPFL. Uvažované počty a plochy stožárů mohou
být zpřesněny v dalším stupni projektové přípravy na základě závěrů procesu EIA
a podrobného inženýrsko-geologického průzkumu.
Dočasné odnětí PUPFL po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno
v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby).
Omezení využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa
Šíře ochranného pásma dle ustanovení § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění
(souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení
ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení) činí od krajního vodiče vedení
o napěťové hladině 400 kV 20 m na obě strany. Šířka koridoru vedení je dána průmětem
krajních vodičů, který činí od osy vedení na obě strany u stožáru tvaru Dunaj 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.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou trasou záměru dotčeny v omezené
míře, jelikož výstavba dvojitého vedení v převážné většině využívá stávající koridor
vedení, s výjimkou úseků vedení v nové trase. Zároveň z důvodu změny stávající
stožárové konstrukce pro jednoduché vedení (stávající šíře koridoru se stožáry tvaru Portál
činí 74,4 m, se stožáry tvaru Donau činí 79,4 m a stožárem č. 273 tvaru Mačka činí
64,4 m) na dvojité vedení (šíře koridoru se stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m), dojde při
výstavbě dvojitého vedení v převážné většině trasy záměru k zúžení koridoru vedení
v rozsahu o cca 5 - 10 m oproti stávajícímu stavu. Celkové trvalé omezení lesních
pozemků určených k plnění funkcí lesa se pro dvojité vedení 400 kV předpokládá
v rozsahu cca 26,0 ha, což představuje uvolnění lesních pozemků o předpokládané ploše
cca 2,0 ha oproti stávajícímu stavu.
PUPFL se trasa záměru dotýká v úseku mezi lomovými body R3 - R4 (mezi stožáry č. 14 15). V současné době je plocha lesního pozemku v budoucnu dotčená koridorem záměru
vykácena, zábor v případě dotčeného lesního pozemku (zábor PUPFL) je odhadováno
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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v rozsahu cca 50 m2. Kácení dřevin na lesní půdě se dále předpokládá v úseku vedení
v blízkosti obce Nevojice mezi lomovými body R18a - R18b (mezi stožáry č. 126 - 128),
kde je vedení umístěno v nové trase a svým ochranným pásmem zasahuje do PUPFL.
V tomto úseku se předpokládá kácení zeleně na lesní půdě v rozsahu o cca 0,3 ha více
oproti stávajícímu stavu. V rámci předchozího stupně přípravy záměru (Územně-technická
studie, ČEPS Invest, a.s., 06/2017) Ministerstvo zemědělství souhlasilo s úpravou trasy
vedení v tomto úseku bez připomínek.
Výše uvažovaný rozsah záboru PUPFL je pouze odborným odhadem. Přesný rozsah bude
stanoven až v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace k povolení stavby či
pro provádění stavby) na základě závěrů procesu EIA, inženýrsko-geologického posouzení
a znaleckého posudku.
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Vzhledem ke skutečnosti, že převážná část trasy záměru bude realizována v koridoru
stávajícího jednoduchého vedení V417 a šíře koridoru pro dvojité vedení bude zpravidla
cca o 5 - 10 m užší oproti stávajícímu koridoru pro jednoduché vedení, předpokládá se
kácení dřevin rostoucích mimo les pouze v úsecích nové trasy vedení (tj. mezi TR
Otrokovice až lomovým bodem R6, místní úprava trasy vedení v lokalitě Nevojice
a zaústění do TR Sokolnice). Přesné počty a plochy dřevin na nelesní půdě, které bude
nutné vykácet, vyplynou z dalšího stupně projektové dokumentace. Dle odborného odhadu
se bude jednat o jednotlivé dřeviny až porosty dřevin v koridoru vedení, většinou se jedná
o doprovodné dřeviny dotčených vodních toků, polních cest, místních silnic, různých
remízků apod.
Dle § 46 odst. 9 energetického zákona č. 458/200 Sb. v platném znění je v ochranném
pásmu nadzemního vedení zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad
výšku 3 m.
4.11.

Údaje o výstupech záměru

Množství a druh případných předpokládaných emisí, množství odpadních vod a jejich
znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému
použití látek a technologií
Demontáž a výstavba
Pouze v období demontáže a výstavby vedení lze předpokládat emise způsobené
dopravními mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností. Během
realizace záměru budou v důsledku potřebných transportů, montážních a stavebních
činností produkovány emise škodlivin z dopravních a montážních mechanizmů.
Podle stávajících právních předpisů k ochraně ovzduší jsou rozlišovány stacionární
a mobilní zdroje znečišťování ovzduší. Pro potřeby posuzování vlivů záměrů na životní
prostředí je obvykle používáno členění na bodové, liniové a plošné zdroje znečišťování
ovzduší.
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové zdroje znečištění ovzduší mohou vznikat zejména při provozu stavebních
mechanizmů a stavebních strojů v prostoru prováděných činností během výstavby záměru,
lze je však považovat za nevýznamné.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, PSČ 750 02, IČ: 66341531
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Liniové zdroje znečištění ovzduší
Za liniové zdroje znečištění lze považovat těžké nákladní automobily, které budou během
výstavby vedení převážet technologii a stavební materiál. Vzhledem k celkovému
předpokládanému množství přepravovaných materiálů během výstavby vedení by se
automobilová doprava neměla nijak významně projevit na emisní zátěži.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem znečištění v rámci realizace záměru je možné považovat vlastní prostor
výstavby jednotlivých stožárů, kde z důvodu pohybu mechanizmů, stavebních strojů
a nákladních automobilů může docházet k sekundární prašnosti. Zdroje sekundární
prašnosti lze velmi účinně eliminovat dodržováním technologické kázně, především
pravidelným zkrápěním příjezdových cest a důkladné očisty vozidel v místě výjezdu
ze stavby.
V průběhu výstavby vedení budou používány barvy k provádění nátěrů ocelových
konstrukcí v místě stavby. V současnosti jsou již používány barvy s nízkým obsahem
organických rozpouštědel. Množství uvolněných emisí do ovzduší bude zanedbatelné.
V období výstavby je nutno zajistit dodržování opatření pro zamezení prašných emisí, jako
jsou např. přeprava sypkých materiálů, čistota komunikací a vozidel, volné skladování
sypkých materiálů atd. V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních
prací bude prováděno skrápění komunikací a příslušných stavebních ploch s ohledem
na blízkost lidských sídlišť. Při stavebních pracích nebude ponechán motor nákladních
automobilů zbytečně v chodu, stojí-li vozidlo v místě stavby stožáru.
Provoz
Vlastní provoz nadzemního vedení není zdrojem žádného 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. Prováděné činnosti mají zanedbatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí
vedení.
V rámci provozu a údržby vedení budou prováděny nátěry ocelových konstrukcí v místě
stavby. Při aplikaci nátěrových hmot bude docházet k emisím VOC, toto množství však
bude zanedbatelné.
Množství odpadních vod a jejich znečištění
Demontáž a výstavba
Ve fázi demontáže stávajícího jednoduchého vedení a výstavby dvojitého vedení nejsou
produkovány žádné technologické ani splaškové odpadní vody. Záměsová voda použitá při
výrobě betonu se stává jeho součástí, voda použitá na ošetřování betonu se odpaří.
Při krátkodobém a přerušovaném pobytu malých pracovních skupin v místech jednotlivých
stožárů se předpokládá využití mobilních WC buněk s chemickým rozkladem fekálií.
Provoz
Při vlastním provozu nadzemního vedení zvn 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 demontáži
nebo výstavbě vedení.
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Kategorizace a množství odpadů
Před samotnou realizací záměru dojde k údržbě ochranného pásma od náletových dřevin
v koridoru pro stávající vedení, v úseku mezi lomovými body R18a - R18b dojde nově
ke kácení dřevin na lesním pozemku v důsledku posunu trasy mimo stávající koridor.
V případě úseku vedení v nové trase, tj. mezi lomovými body R1 - R6 a R26b - R28, dojde
ke kácení dřevin a keřů, které budou trasou záměrou nově dotčeny. 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 7 cm bude rozřezaná
a složena po dohodě s vlastníkem pozemku, pokud nebude dohodnuto jinak, na místě
k dalšímu využití vlastníkem. Dřeviny nepřesahující průměr 7 cm, klest a zbytky po těžbě
budou po dohodě s vlastníkem pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu
využití.
Demontáž a výstavba
V průběhu realizace záměru dojde ke vzniku odpadů. Žádný z těchto odpadů však nebude
z kategorie nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad může vznikat pouze při natírání
stožárů.
Množství jednotlivých odpadů vzniklých při výstavbě a případné demontáži, konkrétní
způsob a místo jejich odstranění budou stanoveny v dalších stupních projektové
dokumentace. Odpady vznikající během realizace záměru budou v maximální možné míře
tříděny a bude preferováno jejich využití jako druhotné suroviny.
Výkopová zemina
Při zahájení stavby bude provedena skrývka ornice na ploše výkopu u jednotlivých
stožárových míst v mocnosti orničního profilu na základě rozhodnutí příslušného orgánu
ochrany ZPF. Odborným odhadem stanovené množství skrývané ornice činí cca 6 000 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, zakrytí jam po demontovaných základech stávajících stožárů
v mocnosti ornice) v souladu s rozhodnutím příslušného orgánu ochrany ZPF. Zbylá část
ornice bude případně využita k ohumusování dotčených a potřebných částí příslušných
pozemků stavby. 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 zdvojeného vedení 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
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(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 mechanizmů. 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).
Provoz
Vlastní provoz nadzemního vedení zvn není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů.
Při obnově nátěrů ocelových konstrukcí, při odstraňování následků poruch a případných
havárií na vedení, 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 současných platných právních předpisů
v oblasti nakládání s odpady.
Množství a druh předpokládaných reziduí
(hluk a vibrace, záření, zápach a jiné vstupy)
Hluk a vibrace
Demontáž a výstavba
Zdrojem hluku a vibrací během demontáže a výstavby nadzemního vedení budou
především dopravní mechanizmy a stavební stroje. Intenzita hluku a vibrací bude závislá
na vzdálenosti staveniště stožárových míst od obytné zástavby a na umístění příjezdových
tras vzhledem k zástavbě. Vzhledem k tomu, že trasa vedení prochází v zásadě mimo
obydlená území, činnosti související s demontáží a výstavbou vedení nebudou intenzivní
a budou časově omezeny, nelze tedy předpokládat významné vlivy hluku a vibrací
na okolí.
V jednotlivých fázích stavebních prací se předběžně počítá s využitím následně uvedených
mechanizmů po níže uvedenou dobu.
Odhad pohybu mechanizmů při demontáži nadzemního vedení
Demontáž stávajícího vedení je rozdělena do 3 fází, ve kterých budou použity následující
zařízení:
• Demontáž stávajících vodičů
Použitá technika: ruční pneumatické nářadí, sklápěcí nákladní automobil;
Doba: cca 1 den pro několik úseků mezi stožáry.
• Demontáž stávajících ocelových konstrukcí stožárů
Použitá technika: mobilní jeřáb, sklápěcí nákladní automobil;
Doba: cca 4 hodiny pro 1 stožár.
• Demolice stávajících základů
Použitá technika: rypadlo nakladač, rypadlo nakladač s hydraulickým kladivem, sklápěcí
nákladní automobil;
Doba: cca 3 hodiny pro 1 stožár.
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Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě vedení:
Výstavba vedení je rozdělena do 5 fází, ve kterých budou použita následující zařízení:
•

Výkopy základů
Použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil;
Doba: cca 1 den, v úhrnu cca 8 hodin pro 1 stožár.

•

Betonáž základových konstrukcí a osazení základního dílu včetně zhlaví
Použitá technika: domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro dopravu
betonu, dieselagregát a elektrické vibrátory;
Doba betonáže: cca 3 dny pro 1 stožár.
Doba přípravných prací: cca 3 dny po dobu 2 hodin denně pro 1 stožár.

•

Montáž a stavba stožáru
Použitá technika: nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb;
Doba: cca 2 dny, úhrnu cca 16 hodin pro 1 stožár.

•

Tažení vodičů
Použitá technika: nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné
zařízení, montážní plošina, autojeřáb, traktor;
Doba: kotevní pole v úseku cca 2,5 km po dobu 6 dnů, v úhrnu cca 48 hodin pro
kotevní pole.

•

Terénní úpravy
Použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil;
Doba: cca 0,5 dne na 1 stožár, tj. cca 4 hodiny na 1 stožár.

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).
Vliv vibrací z provozu vedení na okolí je nevýznamný.
Záření
Ionizující záření
Vlastní výstavba i provoz nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem
ionizujícího záření.
Neionizující záření
Provoz vedení o napěťové hladině 400 kV 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
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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).
Vedení o napěťové hladině 400 kV bude plnit všechny požadavky nařízení vlády
č. 291/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením. Obyvatelstvo není provozem elektrických vedení nijak ohroženo.
Zápach a jiné výstupy
Výstavba a provoz nového dvojitého vedení 400 kV nejsou zdrojem žádného zápachu.
Žádné jiné výstupy nejsou v průběhu výstavby a provozu vedení zvn známy.
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Demontáž a výstavba
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.
Případné zjištěné úniky pohonných, mazacích či jiných hmot budou neprodleně
lokalizovány, ohlášeny a odborně sanovány. Zaměstnanci dodavatele stavby budou
pravidelně proškolováni v oblasti dodržování ZOV a havarijního plánu.
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.
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. 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
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projeví výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení.

5. Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích oblastí,
které budou pravděpodobně záměrem ovlivněny, včetně lokalit
na území cizího státu, jejich charakteristiku a zdůvodnění
způsobu jejich výběru
Vzhledem k charakteru záměru a předpokládaným vlivům záměru jak během výstavby, tak
během provozu, jsou jako potenciálně dotčené zahrnuty do posouzení takové lokality,
u kterých lze očekávat přímé fyzické dotčení (průchod elektrovodu), nebo dotčení některými
externími, nebo nepřímo způsobovanými vlivy. Dalším z určujících faktorů kromě výše
jmenovaných je složení předmětů ochrany lokalit potenciálně dotčených záměrem, a to pokud
lze dotčení předmětů ochrany předpokládat.
Z tohoto důvodu jsou v další části této kapitoly charakterizovány pouze tyto potenciálně
dotčené lokality soustavy Natura 2000: EVL CZ0623358 - Horní Mouřínovský rybník,
EVL CZ0622168 - Mušenice a EVL CZ0724091 - Chřiby.
5.1.

Evropsky významná lokalita CZ0623358 - Horní Mouřínovský rybník

Rozloha:
4.5459 ha
Biogeografická oblast kontinentální
Souřadnice středu: 16°58'22'' v.d., 49°6'54'' s.š.
Nadmořská výška: 245 - 257 m n. m.
Poloha:
Lokalita se nachází cca 4,5 km JJV od Bučovic, 500 m J od severního okraje obce Mouřínov.
Ekotop:
Geologie: Podloží je tvořeno fluviálními a deluviofluviálními písčito-hlinitými sedimenty.
Geomorfologie: Území spadá do podcelku Dambořické vrchoviny, okrsku Otnické
pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu budovanou převážně paleogenními jílovci
a pískovci ždánické jednotky se široce zaoblenými rozvodnými hřbety a plošinami
pobadenského zarovnaného povrchu a široce rozevřenými údolími.
Reliéf: Reliéf tvoří ploché dno údolí S-J směru, ve kterém byl vybudován rybník.
Pedologie: Z půdních typů převažuje fluvizem.
Krajinná charakteristika: Mělký rybník.
Biota:
Rybník býval v minulosti silně zazemněný, na 100 % plochy zarostlý makrovegetací. Nyní se
rozšiřuje volná vodní plocha. Na rybníce se vyskytují na vodu vázané rostliny: leknín bílý
(Nymphaea alba), blatouch bahenní (Caltha palustris) a rdesno peprník (Persicaria
hydropiper), a také porosty rákosu obecného (Phragmites australis) a orobinců (Typha spp.).
Břehovou vegetaci tvoří geograficky a stanovištně odpovídající dřeviny (olše lepkavá (Alnus
glutinosa), líska obecná (Corylus avellana), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), porosty vrb
(Salix spp.), svída krvavá (Cornus sanguinea), kalina obecná (Viburnum opulus), na lokalitě
se nachází i invazní druhy rostlin jako netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora) a zlatobýl
obrovský (Solidago gigantea).
Vyskytuje se zde kuňka ohnivá (Bombina bombina) a 6 dalších druhů obojživelníků (čolek
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obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha obecná (Bufo bufo),
skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), skokan vodní synklepton
(Rana esculenta synklepton). Z ptáků byli pozorováni např. bukáček malý (Ixobrychus
minutus), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus), lyska černá (Fulica atra) a kachna divoká
(Anas platyrhynchos).
Kvalita a význam:
V oblasti ždánického lesa nejpočetnější populace kuňky obecné.
Předměty ochrany:
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Aktuální stav v místě záměru:
Lokalita se nachází mezi stožáry č. 143 - 144. Trasa záměru vede částečně odlesněným
svahem a nivou potoka. Odlesnění je součástí údržby ochranného pásma vedení. V EVL
nejsou umístěny žádné stožáry.
5.2.

Evropsky významná lokalita CZ0622168 - Mušenice

Rozloha:
14.3972 ha
Biogeografická oblast panonská
Souřadnice středu: 16°56'30'' v.d., 49°7'1'' s.š.
Nadmořská výška: 248 - 279 m n. m.
Poloha:
Lokalita se nachází na severním úpatí Ždánického lesa, 6 km JZ od Bučovic, 0,5 km JZ
od obce Rašovice.
Ekotop:
Geologie: Podloží tvoří flyšové karbonátové pískovce ždánické jednotky Vnějších západních
Karpat. Místy jsou vápnité jíly, slíny a pískovce překryté návějemi spraší.
Geomorfologie: Území spadá do podcelku Dambořická vrchovina, okrsku Otnická
pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu budovanou převážně paleogenními jílovci
a pískovci ždánické jednotky se široce zaoblenými rozvodnými hřbety a plošinami
pobadenského zarovnaného povrchu a široce rozevřenými údolími.
Reliéf: Strmá stráň s jihozápadní expozicí, četnými terénními depresemi a sesuvy, nacházející
se v nadmořské výšce 250-300 m. Území v severozápadní části má charakter výslunné
a suché travnaté stráně.
Krajinná charakteristika: V nelesní části území se vyvinula hnědozem modální
s pararendzinou kambickou. Zalesněnou část pokrývá kambizem (oglejená, modální)
a ojediněle na sprašových hlínách je vymapována luvizem modální.
Biota:
Nelesní vegetaci tvoří teplomilné širokolisté suché trávníky (T3.4) svazu CirsioBrachypodion pinnati, v nichž dominuje válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum)
a kostřava žlábkatá (Festuca rupicola). Z taxonů stojících za zmínku na stepní stráni rostou
kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), len
tenkolistý (Linum tenuifolium), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), hořec
křížatý (Gentiana cruciata), bradáček vejčitý (Listera ovata), chrastavec Kitaibelův (Knautia
kitaibelii), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), sesel roční (Seseli annuum), vstavač
vojenský (Orchis militaris), len žlutý (Linum flavum), růže galská (Rosa gallica).
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Na sesuvech, v terénních depresích a při SV okraji území se vyskytují menší porosty křovin
s trnkou (Prunus spinosa), růží šípkovou (Rosa canina), svídou krvavou (Cornus sanguinea),
ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare), skupinky s borovicí lesní (Pinus sylvestris),
ovocnými a náletovými dřevinami.
V lesní části lokality dominuje borovice lesní (Pinus sylvestris), rozsáhlejší porosty vytváří
trnovník akát (Robinia pseudacacia), vtroušená je bříza bělokorá (Betula pendula), javor
babyka (Acer campestre), javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus),
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), střemcha obecná (Prunus padus), kalina obecná (Viburnum
opulus), krušina olšová (Frangula alnus). Pod elektrickým vedením vysokého napětí, v jižní
části rezervace, jsou fragmenty podrostu teplomilných doubrav a dubohabřin, které jsou
pravděpodobně už jen torzem po přechodném typu mezi podjednotkami L3.1 Hercynské
dubohabřiny a L3.3 Karpatské dubohabřiny. Na silně prosvětlených místech se vyvinula
vegetace s válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum), ostřicí horskou (Carex montana),
konvalinkou vonnou (Convallaria majalis), ožankou kalamandrou (Teucrium chamaedrys),
prvosenkou jarní (Primula veris), vemeníkem zelenavým (Platanthera chlorantha),
bradáčkem vejčitým (Listera ovata) a sasankou lesní (Anemone sylvestris). Ve stinnějších
a humóznějších částech lesa bývá dosti hojný kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
a hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), roztroušeně je i zaznamenán výskyt lilie zlatohlavé
(Lilium martagon).
Výskyt evropsky významného druhu druhu střevičníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus)
se koncentruje pod vedením.
Na lokalitě je rovněž bohatá fauna motýlů (43 denních, 6 vřetenušek). Ochranářsky
nejvýznamnější je silná populace kriticky ohroženého modráska hořcového Rebelova
(Maculinea alcon rebeli), který je vázán na hořec křížatý. Dalšími významnými stepními
taxony jsou mj. zranitelní modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis), m. hnědoskvrnný
(Polyommatus daphnis), m. jetelový (Polyommatus bellargus), a především vzácná, kriticky
ohrožená vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae) a ohrožená vřetenuška čtverotečná (Zygaena
punctum).
Z ostatních druhů živočichů se na lokalitě hojně vyskytuje majka obecná (Meloe
proscarabaeus), vzácná je majka Meloe scabriusculus. Z řady fytofágních druhů patří
k významnějším nálezům krasec Agrilus hyperici, kozlíček písečný (Dorcadion pedestre),
kozlíček Calamobius filum nebo nosatec Brachysomus setiger. Významná je populace
střevlíka měděného (Carabus cancellatus). Z ptáků byla zjištěna populace pěnice vlašské
(Sylvia nissoria). Pravidelně se zde vyskytuje ťuhýk obecný (Lanius collurio), krutihlav
obecný (Jynx torquilla) nebo bramborníček černohlavý (Saxicola torquata).
Kvalita a význam:
V území se nachází jedna z nejpočetnějších populací střevíčníku pantoflíčku v ČR. Lokalita
je významná především výskytem teplomilné flóry a prioritního stanoviště - širokolisté suché
trávníky společenstva Festuco-Brometalia s účastí svazu Cirsio-Brachypodion pinnati
a orchidejovitých rostlin.
Předměty ochrany
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
Aktuální stav v místě záměru
Lokalita se nachází mezi stožáry č. 149 - 150. Průsek stávajícího ochranného pásma vedení je
vytvořen v porostu s vysokým podílem borovice. V EVL nejsou umístěny žádné stožáry.
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Obr. č. 4: Poloha přímo dotčených EVL Horní Mouřínovský rybník (vpravo) a Mušenice vlevo.
V417/817 (červená linie)

5.3.

Evropsky významná lokalita CZ0724091 - Chřiby

Rozloha:
19226.4512 ha
Biogeografická oblast kontinentální
Souřadnice středu: 17°18'0'' v.d., 49°8'22'' s.š.
Nadmořská výška: 231 - 576 m n. m.
Poloha:
Území leží na pomezí jižní a východní Moravy. Jde o výraznou vrchovinu protáhlou ve
směru SV - JZ mezi městy Kroměříž, Uherské Hradiště a Koryčany.
Ekotop:
Geologie: Území je tvořeno paleogenními jílovci, pískovci a slepenci zlínských,
bělověžských a soláňských vrstev račanské jednotky magurského flyše.
Geomorfologie: Chřiby patří do oblasti Středomoravské Karpaty. Jedná se o členitou
vrchovinu elipsovitého tvaru protaženou od JZ k SV. Nejvyšším bodem území je Brdo (586,7
m), střední nadmořská výška 342,6 m a střední sklon svahů 7°.
Reliéf: Reliéf je svažitý, typické jsou úzké rozvodné hřbety, údolí vodních toků jsou hluboce
zařezaná.
Pedologie: Z půdních typů převažují kambizemě, které na svahovinách na úpatích přecházejí
do luvizemě modální. Na vlhčích místech je zpravidla vymapována kambizem oglejená. Na
nejvyšších hřbetech se na zpravidla kyselých pískovcích vyvinula kambizem modální varieta
mesobazická. Kolem potoků se nachází fluvizem glejová.
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý soubor převážně lesních společenstev na pravém břehu
Moravy kam ještě zasahuje typická karpatská lesní fauna. Vyšší polohy nebyly prakticky
nikdy osídleny.
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Biota:
Na většině území převládají květnaté bučiny asociace Carici pilosae-Fagetum (L5.1),
méně jsou rozšířené kyselé bučiny asociace Luzulo-Fagetum (L5.4). V nižších
nadmořských výškách se uplatňují karpatské dubohabřiny (as. Carici pilosae-Carpinetum,
L3.3). Maloplošně se na vhodných stanovištích vyskytují suťové lesy (L4). Podél potoků
jsou zastoupeny lužní lesy (as. Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum,
L2.2). Na jižním, východním a západním okraji se místy nacházejí kyselé doubravy (as.
Luzulo-Quercetum, L7.1). Velmi vzácně se na jižně orientovaných svazích v jižní části
Chřibů vyskytují teplomilné doubravy (as. Sorbo torminalis-Quercetum, L6.5) a zcela
výjimečně se na východním okraji Chřibů vyskytují kyselé bory (L8.1). Nelesní vegetace
se vyskytuje poměrně málo. Louky patří do svazu Arrhenatherion (T1.1), vlhké typy lze
řadit ke společenstvům vlhkých pcháčových luk svazu Calthion (T1.5), místy se vytvářejí i
společenstva širokolistých suchých trávníků (sv. Bromion erecti, T3.4). Vyskytují se zde
bezkolencové louky (T1.9) a vlhká tužebníková lada (T1.6). Pastviny náležejí ke svazu
Cynosurion (T1.3). Maloplošně se vyskytují luční a lesní prameniště (R1.1 a R1.3).
Z bezobratlých na lokalitě nalezneme páskovce velkého (Cordulegaster heros), ohniváčka
černočárného (Lycaena dispar) a vrkoče útlého (Vertigo angustior).
Kvalita a význam:
Převažují přirozená nebo přírodě blízká lesní společenstva s charakteristickou výškovou
členitostí a vazbou na příslušná stanoviště L5.1, L3.3B, L2.2A, L4. Významné jsou i luční
společenstva s teplomilnou květenou a s řadou chráněných druhů z čeledi vstavačovitých
(T1.1, T3.4D). Ve flóře se uplatňují zejména druhy nižších karpatských pohoří, jako je
ostřice chlupatá (Carex pilosa), o. převislá (C. pendula), svízel Schultesův (Galium
schultesii), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), hvězdnatec zubatý
(Hacquetia epipactis). V nelesní flóře se vzácně vyskytují teplomilné druhy jako bělozářka
větevnatá (Anthericum ramosum), hvězdnice chlumní (Aster amellus), oman mečolistý
(Inula ensifolia), jetel alpínský (Trifolium alpestre). Zajímavý je řídký výskyt druhů, které
jsou v ostatních karpatských pohořích časté, jako je věsenka nachová (Prenanthes
purpurea) a kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). Z druhových lokalit je
významný Holý kopec - jedna ze dvou recentních lokalit tesaříka alpského (Rosalia
alpina) na Moravě. V oblasti Chřibů se nachází početná populace kuňky žlutobřiché
(Bombina variegata) a kuňky ohnivé (Bombina bombina) (nejpočetnější populace se
vyskytuje u Koryčan) a významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior), stanoviště je
stabilní s velmi dobrým vodním režimem. Z naturových druhů se zde dále vyskytuje
ohniváček černočárý (Lycaena dispar).
Předměty ochrany:
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia)
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)
7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
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9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
páskovec velký (Cordulegaster heros)
tesařík alpský (Rosalia alpina)
vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Obr. č. 5: Poloha EVL Chřiby a trasa záměru V417/817 (červená linie)

Aktuální stav v místě záměru
Trasa vedení se přibližuje k hranicím EVL v oblasti Cvrčovic a osady Divoky (v blízkosti
stožárů č. 67 - 70). Ochranné pásmo vedení do území EVL Chřiby nezasahuje.

6. Identifikace předmětů ochrany evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně záměrem
ovlivněny, včetně jejich charakteristiky zaměřené na současný
stav v území, cíle jeho ochrany a zdůvodnění způsobu výběru
Trasa záměru, jeho ochranné pásmo ani činnost při výměně a budování nových stožárů se
fyzicky nedotkne lokalit soustavy Natura 2000. Záměr však vzdušným vedením přechází
přes EVL Horní Mouřínovský rybník, a přes EVL Mušenice. Dále vede po hranici EVL
Chřiby, do které fyzicky nezasahuje, zrovna tak jako do několika dalších EVL, jenž se
nalézají v blízkosti trasy záměru. Tyto lokality soustavy Natura 2000 nejsou do vyhodnocení
zahrnuty, jelikož jejich předměty ochrany a poloha vůči posuzovanému záměru nezadávají
předpoklad, byť nepřímých vlivů. EVL Chřiby je do dotčených lokalit soustavy Natura 2000
zahrnuta zejména díky své rozsáhlosti a tím i rozsáhlosti hraniční části se záměrem, který by
mohl vyvolat případné konflikty na úrovni nepřímých vlivů a na předměty ochrany, zejména
z hlediska jejich migrace apod.
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Výběr lokalit tedy vychází z předpokladu, že předpokládané vlivy způsobované realizací
a provozem záměru jsou takového charakteru a rozsahu, že se nebudou propagovat ani
zprostředkovaně na území nepřímo dotčených lokalit soustavy Natura 2000, ani negativně
neovlivní jejich předměty ochrany.
Tab. č. 6: Předměty ochrany v potenciálně dotčených lokalitách

kód
6210
6210

6430

7220
8220
8310
9130
9170
9180
91E0
1060
4046
1087
1014
1902
1188

Předmět ochrany
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně 6510 Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
ohniváček černočerný (Lycaena dispar)
páskovec velký (Cordulegaster heros)
tesařík alpský (Rosalia alpina)
vrkoč útlý (Vertigo angustior)
střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lokalita
CZ0724091
CZ0724091

CZ0724091

CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0724091
CZ0622168
CZ0623358

7. Výsledky návštěvy a terénních šetření na území evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně
záměrem ovlivněny
Trasa záměru byla pravidelně sledována během sezóny roku 2018, 2019 vč. dílčích průzkumů
na jaře roku 2020, a to jak ve vymezeném pásu okolo osy vedení, tak v širším okolí, v případě
že zde bylo předpokládáno přírodovědně hodnotné území. Stav uvedených lokalit byl
prověřen při provedených průzkumech a odpovídá stavu popsanému v materiálech AOPK
ČR. V případě dotčení lokality je její stav v místě předpokládaného střetu popsán v její
charakteristice.
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8. Údaje o provedených konzultacích s odbornými osobami,
zejména z hlediska jejich rozsahu a jejich závěrů
Konzultace byly provedeny se zpracovateli jednotlivých odborných průzkumů a s pracovníky
AOPK ČR místně příslušných pracovišť.

9. Identifikace a popis očekávaných vlivů záměru vycházející
ze současného stavu předmětu ochrany evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí, které budou pravděpodobně záměrem
ovlivněny, včetně vlivů přeshraničních
Vlivy v době realizace záměru
V průběhu stavby bude hlavním negativním vlivem zvýšený pohyb osob a technika v lokalitě,
provoz strojů a dopravních prostředků. Tuto činnost bude doprovázet hluk a v suchých
obdobích i zvýšená prašnost.
Stavební činnost může doprovázet narušování půdního povrchu s nebezpečím vodní eroze
a následné ruderalizace narušených ploch.
Narušené plochy mohou být obsazovány invazními druhy.
Zakládání stavby může být zdrojem vibrací.
V úsecích nové trasy vedení bude nutné provést kácení lesní i mimolesní zeleně.
Vlivy v době provozování záměru
Provozování záměru bude provázeno nutnými vjezdy ke stožárům z důvodu údržby a revizí.
Dále bude udržována zeleň v ochranném pásmu vedení v rámci platných norem.
V ochranném pásmu hrozí, vlivem blokované sukcese, možnost šíření invazních druhů
(trnovník akát (Robinia pseudoacacia), zlatobýly (Solidago gigantea, S. canadensis) i další).

10. Vyhodnocení očekávaných vlivů záměru zejména z hlediska
jejich rozsahu a významnosti, včetně vlivů kumulativních,
synergických a vlivů spolupůsobících faktorů
Významnější kumulativní vlivy záměru je možné obecně definovat jako záměry působící
na dotčené lokality a jejich předměty ochrany stejným způsobem. V obou dotčených
lokalitách (EVL Horní Mouřínovský rybník a EVL Mušenice) je záměr realizován v trase
stávajícího vedení, přičemž stožáry jsou umístěny mimo území EVL. Vedení je při průchodu
přes tyto EVL vedeno bez souběhu s jinými el. vedeními. Kumulace vlivů jsou tak
nevýznamné. Dotčení předmětů ochrany lze s ohledem na charakter záměru a způsobu jeho
výstavby vyloučit. V případě EVL Chřiby je dotčení lokality, respektive jejích předmětů
ochrany zcela vyloučeno. Jelikož se jedná o stav, který byl zátěží prostředí v době navržení
lokalit soustavy Natura 2000 a to jak rozsahem, tak způsobem využití dotčeného území, nelze
o kumulaci vlivů uvažovat. Další záměry obdobného rozsahu nejsou v lokalitách známy.
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Jelikož jsou všechny lokality v dosahu vedení identifikovány jako neovlivněné, nelze
kumulativní ani synergické vlivy vyhodnotit jako významné.
Tab. č. 7: Potenciální vliv záměru na dotčené předměty ochrany
Kód
6210
6210

6430
7220
8220
8310
9130
9170
9180
91E0

Předmět ochrany
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně 6510 Extenzivní sečené louky
nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vliv
0

Mimo dosah záměru

0

Mimo dosah záměru

0

Mimo dosah záměru

0
0
0
0
0
0

Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru

0

Mimo dosah záměru

1060

ohniváček černočárný

4046
1087
1014

páskovec velký Cordulegaster heros
tesařík alpský
(Rosalia alpina)
vrkoč útlý (Vertigo angustior)

0
0
0

1902

střevíčník pantoflíček

0

1188

kuňka ohnivá

(Lycaena dispar)

(Cypripedium calceolus)

(Bombina bombina)

Poznámka

0

0

Mimo dosah záměru,
v průseku ochranného
pásma se může druh
šířit i mimo EVL
Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru
Mimo dosah záměru,
EVL nebude záměrem
přímo dotčena, vedení
přechází nad lokalitou
Mimo dosah záměru,
EVL nebude záměrem
přímo dotčena, vedení
přechází nad lokalitou

Vyhodnocení
Ve všech případech nepřímo dotčených EVL (přechod vzdušného vedení nad EVL je
vnímáno jako nepřímý vliv) je z analýzy předpokládaných vlivů patrné, že záměrem nebudou
tyto EVL dotčeny, a to ani nepřímo. V případě blízkosti vedení u EVL Chřiby toto nijak
neomezuje fungování EVL ani nezasahuje do možného fungování populací předmětů
ochrany. Průseky v ochranném pásmu vedení mohou poskytovat při výskytu vhodné vegetace
zdroje pro ohniváčka černočerného (Lycaena dispar).
Vlivy na integritu lokalit lze vyloučit. Záměr nebude mít zásadní vliv na stav populací
předmětů ochrany, ani na kontinuitu populací a migrační možnosti v rámci metapopulace.
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11. Pořadí variant záměru, jsou-li zpracovány a je-li možné
jejich pořadí stanovit
Vzhledem k invariantnímu řešení záměru není pořadí variant stanoveno.

12. Závěr posouzení z hlediska opatření k prevenci, vyloučení
a snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru, je-li možné či
účelné je stanovit, včetně odůvodnění jejich stanovení
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru nejsou
stanoveny z důvodu nedotčení lokalit soustavy Natura 2000 záměrem.

13. Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření
k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých
vlivů záměru s mírou vlivu záměru v případě jejich provedení
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru nejsou
stanoveny z důvodu nedotčení lokalit soustavy Natura 2000 záměrem. Z tohoto důvodu nelze
porovnat míru vlivu bez provedení opatření.

14. Definice přeshraničních vlivů a jejich vyhodnocení
Vzhledem k rozsahu a charakteru předpokládaných vlivů záměru a nejbližších lokalit
soustavy Natura 2000 na cizím státním území lze vyloučit jejich přímé negativní ovlivnění
uskutečněním plánovaného záměru. Vzhledem k charakteru a intenzitě předpokládaných
negativních vlivů nelze uvažovat ani o zprostředkovaném ovlivněné cizího státního území.

15. Závěr posouzení z hlediska významnosti vlivu záměru
a konstatování, zda záměr má nebo nemá významný negativní
vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti
Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru „V417/817 – zdvojení vedení“ nebude mít
významný negativní vliv na soustavu Natura 2000, a to zejména z důvodu rozsahu záměru,
způsobu provedení a také vzhledem k stávajícímu způsobu využití území (existenci vedení ve
stávající trase a zachování stávajícího koridoru).
Vzhledem k charakteru záměru a po vyhodnocení významnosti vlivů způsobovaných
záměrem lze vyloučit negativní vlivy na integritu lokalit soustavy Natura 2000, přeshraniční i
kumulativní a synergické vlivy.
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16. Rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních
opatření, je-li vliv záměru hodnocen jako významně negativní
Záměr je ve vztahu k soustavě Natura 2000 hodnocen jako bez vlivu. Z tohoto důvodu není
provedeno rámcové zhodnocení možností případných kompenzačních opatření.
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