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SEZNAM ZKRATEK 

A Akustický výkon/tlak 

A Ampér – základní jednotka pro elektrický proud 

A Adaptibilní 

AC Střídavý proud (Alternating Current) 

AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

APÚR ČR Aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky 

B Magnetická indukce 

BC Biocentrum 

BD Směrnice o ptácích (Birds Directive) 

BK Biokoridor 

Blimit Referenční hodnoty pro vnější magnetické pole 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

°C Celsiův stupeň – jednotka teploty 

cca Circa - latinsky přibližně 

cm Centimetr – jednotka délky 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

CR Kriticky ohrožený druh 

č. Číslo 

č. e. Číslo evidenční 

č. j. Číslo jednací 

č. p. Číslo popisné 

ČEPS Česká energetická přenosová soustava 

ČGS Česká geologická služba 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 

ČR Česká republika 

ČS Červený seznam 

ČSN Česká technická norma 

ČSN EN  Česká technická norma evropská norma 

ČSSR Československá socialistická republika 

ČVUT České vysoké učení technické 

dB Decibel - jednotka hladiny intenzity akustického tlaku 

DIBAVOD Digitální báze vodohospodářských dat 

DMK Dálkové migrační koridory 

E Intenzita elektrického pole 

E Eurytopní 

EF Elektrické pole 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EIA Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 

el. Elektrický 

ELF Pole s velmi nízkou frekvencí (Extremely Low Frequence) 

Elimit Referenční hodnoty pro vnější elektrické pole 

EM Elektromagnetické pole 

Emod Indukovaná modifikovaná intenzita elektrického pole 
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EN Evropská norma 

EN Ohrožený druh 

EP Evropský parlament 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EURO Evropské emisní standardy (European emission standards) 

EVL Evropsky významná lokalita 

h Hodina – jednotka času 

ha Hektar – jednotka plochy 

HA Stupeň vysoce obtěžovaných osob hlukovou expozicí (Highly Annoyed) 

HD Směrnice o stanovištích (Habitat Directive) 

HEIS Hydroekologický informační systém 

Hz Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmitočtu) 

CH Uhlovodíky 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

ChVeP Chráněný venkovní prostor 

ChVePS Chráněný venkovní prostor staveb 

IČ Identifikační číslo 

ID Zkratka pro Identifikaci 

IEC Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical) 

IUCN Mezinárodní svaz ochrany přírody 

J Jih 

Jmod Modifikovaná intenzita proudová hustota 

JV Jihovýchod 

JZ Jihozápad 
 k. ú. Katastrální území 

kg Kilogram – jednotka hmotnosti 

KKO Kulturní krajinná oblast 

km Kilometr - jednotka délky  

KO Kriticky ohrožený druh 

KPZ Krajinná památková zóna 

KR Krajinný ráz 

ks Kus 

KÚ Krajský úřad 

KÚ OK Krajský úřad Olomouckého kraje 

kV Kilovolt - fyzikální jednotka elektrického napětí 

l Litr – jednotka objemu 

LAeq,T Ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A v době T 

LBC Lokální biocentrum 

LBK Lokální biokoridor 

LC Málo dotčený druh 

Ld Hlukový ukazatel během dne 

Ldn Hlukový ukazatel během dne a noci 

Ldvn Hlukový ukazatel během den-večer-noc 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Identifikace&action=edit&redlink=1
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LTE Vysokorychlostní mobilní síť (Long Term Evolution) 

m Metr - jednotka délky 

m n. m. Metrů nad mořem 

m2 Metr čtvereční – jednotka plochy 

m3 Metr krychlový - jednotka objemu 

MEFA Mobilní emisní faktory 

MF Magnetické pole 

mg/l Miligram/litr – jednotka hmotnostní koncentrace 

MKR Místo krajinného rázu 

MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

MPR Městská památková rezervace 

MPZ Městská památková zóna 

MT Mírně teplá oblast 

MÚ Městský úřad 

MVA Megavolt ampér 

MVAr Megavolt ampér reaktivní 

MVÚ Migračně významné území 

MWh Megawatthodina - jednotka výkonu 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

N Nebezpečný odpad 

N Nosný stožár  

N2O Oxid dusný 

NDOP Nálezová data ochrany přírody 

NIZ Neionizující záření 

NKP Národní kulturní památka 

NNA Národní normativní aspekty 

NO Oxid dusnatý 

NO2 Oxid dusičitý 

NOx Oxidy dusíku – souhrnné označení 

NP Národní parky 

NPH Nejvyšší přípustné hodnoty 

NPP Národní přírodní památka 

NPR Národní přírodní rezervace 

NPÚ Národní památkový ústav 

NRBC Nadregionální biocentrum 

NRBK Nadregionální biokoridor 

NT Téměř ohrožený druh 

NV Nařízení vlády 

O Ohrožený druh 

O Ostatní odpad 

ONS Ochranný nátěrový systém 

OP Ochranné pásmo 

OPV Ochranné pásmo vedení 

OPVZ Ochranné pásmo vodního zdroje 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OVSS Odbor výkonu státní správy 
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OZN Oznámení 

PAH Polycyklické aromatické uhlovodíky 

parc. Parcela 

PCB Polychlorované bifenyly 

PD Projektová dokumentace 

PDoKP Potenciálně dotčený krajinný prostor 

pH Vodíkový exponent 

PHO Pásmo hygienické ochrany 

PM Pevné částice 

PNE Podniková norma energetiky 

PO Ptačí oblast 

PP Přírodní památka 

PR Památková rezervace 

PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

PÚR Politika územního rozvoje 

PÚR ČR Politika územního rozvoje České republiky 

PZ Památková zóna 

Qn Označení povodňových průtoků opakujících se za n-let 

R Lomový bod 

R Reliktní 

RB Referenční bod 

RBC Regionální biocentrum 

RBK Regionální biokoridor 

RD Rodinný dům 

RK Regionální biokoridor 

RV Kotevní stožár  

S Sever  

SAS ČR Státní archeologický seznam České republiky 

Sb. Sbírky 

SO Silné ohrožený druh 

SO2 Oxid siřičitý 

st. Stožár 

str. Strana 

SV Severovýchod 

SZ Severozápad 

SZÚ Státní zdravotnický ústav 

t Tuna – jednotka hmotnosti 

t Čas – označení fyzikální veličiny 

TKO Tuhý komunální odpad 

TR Transformovna 

TT Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním 

TTP Trvalý travní porost 

TZL Tuhé znečišťující látky 

ÚAN Území s archeologickými nálezy 

ÚAP Územně analytické podklady 

UNESCO Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 
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ÚP Územní plán 

ÚSES Územní systém ekologické stability 

ÚTS Územně - technická studie 

V Východ 

VKP Významný krajinný prvek 

VN Vysoké napětí 

VOC Těkavé organické látky 

VPR Vesnická památková rezervace 

VPS Veřejně prospěšná stavba 

VPZ Vesnická památková zóna 

VRT Vysokorychlostní trať 

VTL Vysokotlaký 

VU Zranitelný druh 

VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy 

VÚV TGM Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

vvn Velmi vysoké napětí 

VVTL Velmi vysokotlaký 

vyhl. Vyhláška 

W Watt – jednotka výkonu 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation) 

Z Západ 

zák. Zákon 

ZCHD Zvláště chráněné druhy 

ZCHÚ Zvláště chráněné území 

ZOPK Zákon o ochraně přírody a krajiny 

ZOV Zásady organizace výstavby 

ZP Zemní past 

ZPF Zemědělský půdní fond 

ZÚR Zásady územního rozvoje 

ZÚR OK Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje 

zvn Zvlášť vysoké napětí 

ZZŘ Závěr zjišťovacího řízení 

ŽP Životní prostředí 
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

Záměr „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803“ byl podroben zjišťovacímu 
řízení podle § 7 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru na životní prostředí v 
platném znění. Na základě předloženého „Oznámení záměru“, písemných vyjádření dotčených 
územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti vydalo dne 21. 4. 2017 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „MŽP OVSS IX“) „Závěr 
zjišťovacího řízení“ pod č. j. 682/580/17,27799/ENV/17. 

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu příslušný úřad v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 konstatuje, 
že dokumentaci záměru „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803“ dle 
přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti: 

 

1. Navrhnout a vyhodnotit další možné varianty záměru (viz vyjádření Městského úřadu Nový 
Jičín, odboru životního prostředí a vyjádření obcí Bělotín, Skalička, Černotín, Horní Těšice 
a Malhotice) včetně důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí, a to zejména s ohledem na 
území geomorfologického celku Moravská brána a přírodního parku Oderské vrchy.  

2. Upřesnit výměru plochy pro trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a plochy 
pro trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.  

3. Vzhledem k nutnosti trvalého omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa a kácení 
dřevin rostoucích mimo les podrobně vyhodnotit vlivy záměru na faunu a flóru.  

4. Vyhodnotit vlivy záměru na krajinný ráz, zejména s důrazem na území přírodního parku 
Oderské vrchy.  

5. Provést chiropterologický průzkum zahrnující jak vlivy v období přípravy záměru, tak 
během jeho provozu.  

6. Dále je nutné zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které 
jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních. V této souvislosti na úvod 
dokumentace zařadit kapitolu, kde bude popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé 
připomínky zohledněny či vypořádány.  

 

Vypořádání požadavků, vyplývajících ze Závěru zjišťovacího řízení: 

1. Během předprojektové přípravy záměru byly prověřovány variantní trasy umístění záměru, 
projednávány s dotčenými obcemi a orgány státní správy a hodnoceny z pohledu technické 
realizovatelnosti. V rámci dokumentace jsou popsány a vyhodnoceny 2 alternativní varianty trasy 
záměru, a to včetně posouzení jejich vlivu na přírodu a krajinu na základě autorizovaných studií 
(Biologické hodnocení, posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 a krajinářské posouzení). Popis 
jednotlivých variant je uveden 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 a důvody pro výběr či odmítnutí jednotlivých variant jsou popsány v dalších kapitolách 
předkládané dokumentace. 

2. Požadavky záměru na odnětí ze ZPF a PUPF jsou podrobně popsány v kapitole B.II.1 
Půda. 

3. Pro účely dokumentace záměru bylo vypracováno Biologické hodnocení včetně 
hodnocení vlivů záměru na soustavu Natura 2000 a krajinný ráz, které je uvedeno v přílohách č. 7, 
8 a 9 a jeho výstupy jsou zapracovány v příslušných kapitolách dokumentace. Požadavky záměru 
na odnětí ze ZPF a PUPF jsou podrobně popsány v kapitole B.II.1 Půda.  
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4. Vlivy záměru na krajinný ráz včetně posouzení jednotlivých stožárových konstrukcí byly 
posouzeny v rámci odborné studie, která je přílohou č. 9 této dokumentace. Závěry z této studie 
byly zapracovány do textu příslušných kapitol dokumentace.  

5. Vliv záměru na letouny byl posouzen v rámci autorizovaného posouzení – biologického 
hodnocení, které je součástí přílohy č. 8 a závěry a doporučení z této studie byly zapracovány do 
textu příslušných kapitol dokumentace. 

6. Veškeré relevantní požadavky a připomínky z vyjádření k oznámení záměru jsou 
vypořádány v rámci této kapitoly v textu níže. 

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 „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z 
V403/V803“ (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. 

 

V průběhu zjišťovacího řízení ke zveřejněnému oznámení záměru zaslaly vyjádření následující 
subjekty: 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Nový Jičín (vyjádření č. j. KHSMS12095/2017/NJ/HOK ze dne 17. 3. 2017);  

 Olomoucký kraj (vyjádření č. j. KUOK 28329/2017 ze dne 16. 3. 2017);  

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 
Přerov (vyjádření č. j. KHSOC/06111/2017/PR/HOK ze dne 21. 3. 2017);  

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc (vyjádření č. j. 
ČIŽP/48/IPP/1704201.001/17/OZP ze dne 27. 3. 2017);  

 Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (vyjádření č. j. OŽP/17085/2017 ze dne 
28. 3. 2017);  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření č. j. 
KUOK 27746/2017 ze dne 27. 3. 2017);  

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření 
č. j. MSK 33915/2017 ze dne 30. 3. 2017);  

 Obec Bělotín (vyjádření ze dne 3. 4. 2017);  

 Obec Malhotice (vyjádření ze dne 4. 4. 2017);  

 Obec Skalička (vyjádření č. j. 273/2017 ze dne 3. 4. 2017);  

 Obec Horní Těšice (vyjádření č. j. 63/2017 ze dne 4. 4. 2017);  

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (vyjádření č. j. 
ČIŽP/49/IPP/1703518.002/17/VMJ ze dne 4. 4. 2017);  

 Obec Černotín (vyjádření ze dne 4. 4. 2017);  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (vyjádření č. j. 584/740/17, 
15774/ENV/17 ze dne 5. 4. 2017);  

 Městský úřad Odry, odbor životního prostředí (vyjádření č. j. MěÚO/07714/2017 ze dne 5. 
4. 2017);  

 Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení 
životního prostředí (vyjádření č. j. OSUZPD/3744/17 ze dne 5. 4. 2017).  
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Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili bez připomínek: 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní 
pracoviště Nový Jičín 

 Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště 
Přerov 

Ke zveřejněnému oznámení vznesly připomínky následující subjekty: 

 Olomoucký kraj 

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc;  

 Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí;  

 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;  

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství;  

 Obec Bělotín;  

 Obec Malhotice;  

 Obec Skalička;  

 Obec Horní Těšice;  

 Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát;  

 Obec Černotín;  

 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod;  

 Městský úřad Odry, odbor životního prostředí; Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí. 

Vypořádání připomínek: 

Olomoucký kraj (vyjádření č. j. KUOK 28329/2017 ze dne 16. 3. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší 

 Oznámení záměru obsahuje veškeré potřebné náležitosti, které záměr dostatečně objasňují. 
Při řešení záměru je třeba zajistit koordinaci s územní rezervou pro výstavbu vodní cesty Dunaj 
– Odra – Labe, koridorem pro VVTL plynovod Hrušky – Příbor (VPS E14) a se stávající 
technickou infrastrukturou. Z hlediska ochrany přírodních hodnot je třeba minimalizovat vlivy 
na ÚSES – nadregionální biokoridor K143 a K144, regionální biokoridor RK 1543 a regionální 
biocentrum 154 Nihlovský les a 152 U Kamence. Olomoucký kraj požaduje tento záměr dále 
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., včetně posouzení variant řešení záměru s ohledem na 
nesouhlasná vyjádření dotčených obcí, která k dané problematice byla uplatněna do procesu 
pořizování Aktualizace č. 2a ZÚR OK. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Koordinace záměru s dalšími záměry v území bude řešena v rámci dalšího stupně projektové 
přípravy záměru (Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo dokumentace pro vydání 
společného povolení). V rámci předprojektové přípravy bylo koordinováno umístění trasy 
záměru vzhledem k záměru umístění vysokorychlostní železniční trati v oblasti Suchdola nad 
Odrou (viz kapitola B.I.5.1 Zdůvodnění umístění záměru.  

Vlivy záměru na dotčené prvky ÚSES jsou uvedeny v rámci kapitoly D.I.8.2 Vlivy na ekologické 
funkce krajiny. Pro ochranu cenných částí přírody a krajiny a minimalizaci či eliminaci 
negativních vlivů záměru na ně jsou v kapitole D.IV uvedena obecná i konkrétní opatření.  

Varianty trasy jsou popsány a vyhodnoceny v jednotlivých kapitolách předkládané 
dokumentace. 
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Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc (vyjádření č. j. 
ČIŽP/48/IPP/1704201.001/17/OZP ze dne 27. 3. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Po prostudování předloženého oznámení ČIŽP konstatuje, že mimo opatření všech nezbytných 
souhlasů, povolení a stanovisek dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je při 
zpracování biologického posouzení nezbytné toto zaměřit mimo jiné i na chiropterologický 
průzkum, neboť tyto druhy zvláště chráněných živočichů mohou být dotčeny nejen kácením dřevin 
(a to i v mimovegetačním období), ale rovněž i v období provozu potenciálními nárazy (stejně jako 
ptáci). 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 V rámci mammalogického průzkumu, tvořícího součást Biologického hodnocení (viz Příloha č. 
7 dokumentace), byl hodnocen vliv záměru na skupinu letounů – Chiroptera. Rizika nárazů 
ptáků a letounů do konstrukcí stožárů a zemnících lan jsou popsána v kapitole D.I.7.1 Vlivy na 
faunu. Rizika nárazu netopýrů do stacionárních prvků elektrického vedení jsou minimální, rizika 
nárazů ptáků do zemnících lan budou eliminována navrženými opatřeními, uvedenými 
v kapitole D.IV, tj. umístěním optické signalizace ve vytipovaných lokalitách.  

 

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí (vyjádření č. j. OŽP/17085/2017 ze dne 
28. 3. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Vyjádření z hlediska odpadového hospodářství:  

 K předloženému záměru nemá námitek. Odpady vzniklé při stavební činnosti budou dle 
předložené projektové dokumentace řádně separovány, využívány, zneškodňovány a 
předávány oprávněným osobám. Vlastní provoz nadzemního elektrického vedení není 
zdrojem produkce odpadů. Při běžné údržbě např. obnově nátěrů kovových konstrukcí 
budou nebezpečné odpady předávány oprávněným osobám. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Během realizace záměru bude s odpady nakládáno v souladu s aktuálně platnou 
legislativou. 

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší:  

 K předmětnému záměru nemá připomínek, zájmy chráněné zákonem o ovzduší nebudou 
dotčeny. Záměr neumisťuje zdroj znečišťování ovzduší dle uvedeného zákona. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska ochrany ZPF:  

 Vzhledem k tomu, že není známa jednoznačná velikost odnímané zemědělské půdy a 
zdejší orgán ochrany ZPF je dotčeným orgánem jen v případě, mají-li být dotčeny pozemky 
náležející do ZPF o výměře menší nebo rovné 1 ha, vyjadřuje se zdejší orgán ochrany ZPF 
do doby upřesnění záměru pouze obecně.  

K vyjádření lze sdělit následující: 
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 Přesné dotčení ZPF bude stanoveno v dalším stupni PD. Žádost o souhlas s trvalým 
odnětím půdy ze ZPF bude následně podána dle zákona o ochraně ZPF s povinnými 
přílohami u příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Vyjádření z hlediska orgánu ochrany přírody:  

 Věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody nesouhlasí v rozsahu zákonem svěřené 
působnosti s navrhovaným záměrem a požaduje posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 
Sb., v platném znění. Stavba vedení v úseku mezi body označenými č. 378 – č. 387 (katastr 
Suchdol nad Odrou a Kletné negativně ovlivňuje zájmy ochrany přírody a krajiny 
v přírodním parku Oderské vrchy a ve významných krajinných prvcích, proto zdejší orgán 
ochrany přírody upřednostňuje již dříve podporovanou variantu zůstat v daném úseku 
nadále v souběhu se stávajícím vedením, která naplní konstatování uvedené na str. 62 
předkládaného materiálu, že „trasa je volena s ohledem na maximální ochranu stávajících 
ekosystémů“, což v daném případě neodpovídá skutečnosti, neboť varianta v souběhu 
v daném úseku je ve vztahu k chráněným částem přírody podstatně šetrnější (dotýká se 
ekologicky málo stabilních zemědělsky obhospodařovaných pozemků). 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Důvody pro umístění trasy záměru na severní stranu dálnice v úseku mezi lomovými body 
R15 – R18 jsou uvedeny v kapitole B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru.  

Vyjádření z hlediska státní správy lesů:  

 Orgán státní správy lesů shledal, že předložená dokumentace řeší dotčení pozemků 
určených k plnění funkcí lesa a umístění stavby do 50 m od okraje lesa. Zájmy chráněné 
zákonem o lesích nebudou dotčeny. Na pozemcích parc. č. 3361, 2250/7, 1150/8 a 2250/10 
v k. ú. Suchdol nad Odrou se nachází významný semenný sad modřínu a borovice pro 
přirozené lesní oblasti 27, 28, 29, 31, 34, 36, 41, 38, 16 a 30. Z tohoto důvodu požadují 
umístění sloupů VN tak, aby byl minimalizován dopad na semenný sad, tzn. umístění 
sloupů v co nejkratší vzdálenosti od dálnice. Dále požaduje výšku stožárových sloupů, které 
umožní zachování semenného sadu. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Semenný sad modřínu a borovice v úseku mezi lomovými body R16 – R17 bude dotčen 
v rozsahu ochranného pásma vedení 400 kV, tj. v šíři 69,4 m v běžné trase. Trasa je takto 
umístěna s ohledem na další záměry ze ZÚR Moravskoslezského kraje tak, že se částečně 
překrývají koridory vedení a plánovaný koridor vysokorychlostní železniční trati, umístěný 
severně od dálnice. Toto umístění bylo koordinováno s Ministerstvem dopravy a uplatněno 
do návrhu Aktualizace ZÚR Moravskoslezského kraje.  

Vyjádření z hlediska státní správy myslivosti:  

 Orgán státní správy myslivosti nemá k záměru připomínky. Stavbou dojde ke snížení 
výměry honitby Suchdol n. O., ale nedojde podstatně ke snížení životních podmínek zvěře 
v honitbě. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska vodoprávního úřadu:  

 Z dokumentu vyplývá, že při stavbě a provozu nebudou produkovány odpadní vody 
technologické ani splaškového charakteru. Potřeba vody bude pokryta ze stávajících zdrojů 
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vody. Nekontaminované dešťové vody budou volně zasakovat do terénu. Stavba bude křížit 
vodní toky  a dojde k zásahu do záplavových území vodních toků Luhy a Odry ve správních 
územích MÚ Nový Jičín. Z hlediska vodohospodářských zájmů upozorňují na stávající 
stavby k odvodnění pozemků v trase. Podle ÚAP MÚ Nový Jičín je trasa vedení navržena 
i přes pozemky odvodňované trubkovou drenáží. Dotčené meliorace musí být propojeny 
tak, aby vodní dílo nadále sloužilo k účelu, pro který bylo vybudováno, tj. k odvedení 
podzemních popř. povrchových vod z pozemků. Dokument zpracovaný podle zákona o 
posouzení vlivu na ŽP vyhodnotil, že záměr neovlivní hydrologické poměry ani množství a 
jakost povrchových a podzemních vod. Ke křížení stavby přes vodní toky a vedení stavby 
v záplavových územích bude nutný souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 V rámci další projektové přípravy budou řešeny střety s podzemní infrastrukturou v souladu 
s platnou legislativou. 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření č. j. 
KUOK 27746/2017 ze dne 27. 3. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Vyjádření z hlediska lesnictví:  

 Orgán státní správy lesů upozorňuje, že z předložené dokumentace není jednoznačné, 
v jakém rozsahu bude nutný trvalý nebo dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí 
lesa.  

 Pro následující řízení je příslušný obecní úřad s rozšířenou působností k vydání souhlasu 
k vydání územního rozhodnutí, jímž má být dotčen PUPFL do výměry 1 ha a souhlas 
k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa; krajský 
úřad je příslušný k vydání souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž má být dotčen 
PUPFL o výměře 1 ha a více. 

Pro následující řízení rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností o odnětí PUPFL 
do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za 
odnětí; krajský úřad rozhoduje o odnětí PUPFL nebo o omezení jejich využívání pro plnění 
funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Předpokládané dotčení PUPF je popsáno v kapitole B.II.1.2, přesné dotčení PUPFL bude 
stanoveno v dalším stupni PD.  

 Následná řízení budou řešena dle aktuálně platného zákona o lesích. 

Vyjádření z hlediska vodního hospodářství: 

 Vodoprávní úřad sděluje, že z hlediska chráněných zájmů na úseku vodního hospodářství 
nemá připomínek. Z hlediska širších územních vztahů trasa záměru přechází přes 
záplavové území a aktivní zónu vodního toku Bečva v úseku mezi stožáry č. 315 – 320 a 
přes záplavové území drobného vodního toku Luha v úseku mezi stožáry č. 335 – 337. 
K činnostem v záplavových územích, v korytech vodních toků, na pozemcích s takovými 
pozemky sousedícími, je třeba souhlasu vodoprávního úřadu obce s rozšířenou 
působností. Při návrhu nových staveb technické infrastruktury musí být brán zřetel na 
odtokové poměry. Tyto by měly být při jejich návrhu vyhodnoceny a v případě negativního 
ovlivnění navržena taková stavebně-technická opatření, aby se jejich dopad minimalizoval.  
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 Trasa je plánována okrajem OPVZ II. stupně Černotín mezi stožáry č. 319 – 320. Omezení 
plynoucí ze stanoveného ochranného pásma je nutno respektovat. Ke stavbám v OPVZ je 
potřeba souhlas příslušného vodoprávního úřadu. Záměr nezasahuje do CHOPAV. 

 K vydání vyjádření dle ust. § 18, souhlasů dle ust. § 17 a dalších souvisejících správních 
aktů dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, je příslušný vodoprávní úřad Městského 
úřadu Hranice. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Vlivy záměru na stanovená záplavová území a aktivní zóny toků jsou popsány v kapitole 
D.I.4. Navržená opatření pro minimalizaci negativního dopadu na ochranu vod jsou 
uvedena v kapitole C.II.2 Voda a v kapitole 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. 

 Ochranná pásma vodních zdrojů dotčené záměrem jsou uvedeny v textu dokumentace 
v kapitole C.II.2 Voda, OPV II. stupně Černotín bylo zrušeno, aktuálně se trasa záměru 
nedotýká žádného OPVZ. V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a 
projektové dokumentace apod.) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou 
tak, aby nedošlo k narušení vydatnosti a jakosti zdrojů podzemních vod a ovlivnění 
odtokových poměrů a záplavových území vodních toků. 

 V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace územního řízení) 
bude zhotovitel žádat o vyjádření příslušný vodoprávní úřad, jelikož realizací záměru budou 
dotčeny vodní toky, ochranná pásma vodních zdrojů, záplavová území a ochranné pásmo 
zdroje přírodních minerálních vod stolních. 

Vyjádření z hlediska ochrany životního prostředí: 

Orgán ochrany ovzduší 

 Z hlediska ochrany ovzduší není třeba předmětný záměr posuzovat dle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Orgán odpadového hospodářství 

 Upozorňuje na chybné označení č. vyhlášky cit.: „ a vyhláška MŽP č. 383/2001 v platném 
znění, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.“ 
(viz str. 30 oznámení). Správně mělo být uvedeno: „a vyhlášky 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. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Citace odkazů legislativy v kapitole B.III.3 Odpady byla uvedena do souladu s aktuálně 
platnou legislativou. 

Vyjádření z hlediska ochrany přírody: 

Orgán ochrany ZPF: 

 K návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, … vyjadřuje orgán ochrany ZPF 
s výjimkou případů, kdy tyto trasy jsou umisťovány v plochách vymezených pro daný účel 
platnými ZÚR, platným ÚP, ev. regulačním plánem, nebo jsou-li tyto trasy součástí 
dokumentace jiných staveb, pro které byl vydán souhlas s odnětím. Vyjádření uděluje 
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příslušný obecní úřad ORP, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce. V případech, 
kdy se nevyžaduje vyjádření orgánu ochrany ZPF k návrhu trasy a kdy si současně práce 
spojené s budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají 
odnětí půdy ze ZPF na dobu delší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených 
pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán 
ochrany ZPF o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF. Příslušným orgánem ochrany 
ZPF k převzetí žádosti je vždy obecní úřad ORP, v jehož správním obvodu má dojít 
k odnětí. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Dotčení ZPF je popsáno v kapitole B.II.1 Půda. V průběhu přípravy realizace záměru 
(příprava podkladů a dokumentace územního řízení) bude zhotovitel žádat o vyjádření 
příslušný orgán ochrany ZPF. 

Orgán ochrany přírody: 

 K umístění záměru nemá připomínky z hlediska působnosti orgánu ochrany přírody podle 
§ 77a vyjma § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Natura 2000 

 Příslušný orgán ochrany přírody po posouzení záměru vydává v souladu s ustanovením 
§45i odst.1 zákona stanovisko: Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 
záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL nebo ptačí 
oblasti ve správním obvodu krajského úřadu. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska integrované prevence: 

 Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž 
ochrana je v působnosti krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, nejsou 
předmětným záměrem dotčeny. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (vyjádření 
č. j. MSK 33915/2017 ze dne 30. 3. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Vyjádření z hlediska zákona o lesích: 

 Z předloženého oznámení záměru vyplývá předpoklad rozsáhlého dotčení pozemků 
PUPFL v řádech hektarů, které je nutné přesně specifikovat v dalším stupni PD. S ohledem 
na značný rozsah předpokládaného dotčení PUPFL krajský úřad upozorňuje, že z pohledu 
lesního zákona je zásadní povinností vypracovat případné návrhy odnětí a omezení PUPFL 
podle ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona a tyto navrhovat pouze za podmínky, že 
přepokládaný zábor nelze řešit umístěním navrhované stavby mimo pozemky určené 
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k plnění funkcí lesa. Zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a 
řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková 
řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních 
veřejných zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace 
a uspořádání území po dokončení stavby. 

 Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí nemá krajský 
úřad k oznámení připomínky. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Trasa záměru bude převážně umístěna na ZPF, k dotčení PUPFL dojde v rámci umístění 
1 stožárové konstrukce na trvale odňaté ploše cca v rozsahu cca 0,1 ha. Trvalé omezení 
pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá v rozsahu cca 8,4 ha dotčených 
ochranným pásmem vedení, tato plocha je stanovena odborným odhadem a bude 
zpřesněna v dalším stupni projektové přípravy záměru. Zároveň bude postupováno dle 
platné legislativy. Trasa záměru byla umístěna na základě předchozího prověřování dalších 
variant, v rámci této dokumentace jsou posouzeny další dvě varianty umístění trasy včetně 
jejich vlivu na jednotlivé složky životního prostředí.  

 Není nutný komentář. 

 

Obec Bělotín (vyjádření ze dne 3. 4. 2017), Obec Malhotice (vyjádření ze dne 4. 4. 2017), Obec 
Skalička (vyjádření č. j. 273/2017 ze dne 3. 4. 2017), Obec Horní Těšice (vyjádření č. j. 63/2017 
ze dne 4. 4. 2017) a Obec Černotín (vyjádření ze dne 4. 4. 2017) zaslaly identická vyjádření 
k záměru. 

Ve vyjádřeních je identicky uvedeno následující: 

 Obec jako dotčený územní samosprávný celek nesouhlasí s obsahem, vyhodnocením a se 
závěry dokumentu.  

 Nesouhlasí se zahájením zjišťovacího řízení, neboť záměr není v souladu s územně 
plánovacími dokumentacemi.  

 Požaduje prověření všech 6 variant možného vedení.  

K tomu uvádí:  

v dokumentu je mimo jiné uvedeno: 

„B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry, Charakter záměru 

… Navržená trasa vedení je umístěna v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 

v koridoru technické infrastruktury E3 pro dvojité vedeni 400 kV Prosenice - Nošovice s 

odbočením do elektrické stanice Kletné, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických 

stanic Prosenice, Nosovice a Kletné. 

K tomu uvádí:  

K návrhu aktualizace č. 1 k Politice územního rozvoje České republiky podaly obce Bělotín, 

Malhotice, Skalička a Ústí následující připomínku:  

 

… Nesouhlasíme se situováním odbočení do elektrické stanice Kletné u Býškovic a s dalším 

zatěžováním území Moravské brány záměry výrazně limitující využití území. Požadujeme 

prověřit potřebu změny v území, v případě potřeby změny prověřit jiné varianty propojení 

(napojení) elektrické stanice Kletné, upřednostnit trasy již stávajících vedení (zdvojeni vedení, 

úprava podpěrných bodů apod.) 
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Podle společnosti Elektrotrans, a. s., která zajišťovala pro ČEPS, a.s. podklady pro územně 

technické zpracování studie na „Zdvojení vedení 400 kV V403 TR Prosenice - TR Nošovice v 

úseku TR Prosenice - Mořkov a odbočeni do TR Kletné" bylo navrženo 6 variant odbočení do 

stanice Kletné (4 varianty v Moravskoslezském kraji a 2 v Olomouckém kraji). S posouzením 

všech 6 variant s ohledem na udržitelný rozvoj území a s vybráním varianty odbočeni do 

elektrické stanice Kletné z Býškovic nebyly dotčené obce seznámeny. 

Odbočení do el. stanice Kletné z Býškovic v APÚR ČR č.1 neumožňuje prověřit i jiná místa 

odbočení na trase Prosenice – Nošovice, která by mohla využít příznivějších podmínek v území, 

např. varianta zdvojení stávajícího vedení V459 v úseku Mořkov – Kletné, uvedenou v návrhu 

společnosti Eletrotrans, a.s. 

Potřeba změny v území, veřejný zájem na její provedení, její přínosy, problémy, vliv na území 

jsou zdůvodněny pouze tím, že nově vybudovaná el. stanice Kletné bude dalšími vedeními 

zapojena do přenosové soustavy ČR a tím také do evropského systému přenosové soustavy. 

Situování odbočení do el. stanice Kletné z Býškovic na území Olomouckého kraje nutně zasáhne 

území Moravské brány, které je již dnes značně zatíženo limity využití i území. Zejména se jedná 

o stávající dopravní a technickou infrastrukturu, záměry nadmístního významu (územní rezerva 

pro průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe, územní rezerva pro vysokorychlostní železniční trať), 

záplavové území řeky Bečvy s plánovanou suchou nádrží Teplice, stávající i plánovaná těžba 

nerostů, chráněná krajinná území Hranice a okolní obce se nachází v kulturní krajinné oblasti 

(KKO1) Moravská brána, kde umísťování nadzemních staveb elektroenergetiky je podmíněno 

souhlasem orgánu ochrany přírody a orgánu památkové péče. 

Vedení VVN 400 kV vysokého napětí přinese další omezení rozvoje obcí, značné znehodnocení 

i dosud neporušené krajiny a likvidaci vzrostlé zeleně. Další omezování rozvoje území, 

znehodnocování životního prostředí a krajinného rázu v nezbytně nutné míře není žádoucí. 

 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Oznámení záměru bylo zpracováno dle požadavků Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
v platném znění, předkládaná dokumentace je zpracována v rozsahu požadavků Přílohy č. 
4 zmíněného zákona. Součástí dokumentace jsou odborné podkladové studie, jejichž 
zjištění a závěry byly využity při zpracování dokumentace záměru. Záměr je v souladu 
s Aktualizací č. 1 PÚR ČR a byl uplatněn do návrhu Aktualizace č. 2a ZÚR Olomouckého 
kraje a návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje.  

 Předmětem procesu EIA, probíhajícího dle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění je 
posuzování vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a postup fyzických osob, 
právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků při tomto 
posuzování. Součástí dokumentace dle přílohy č. 4 zmíněného zákona je Část H Přílohy, 
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací 
dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení), zmíněná vyjádření 
dokumentují aktuální stav záměru vůči platným ÚPD. Případný nesoulad záměru s ÚPD 
bude řešen v samostatných řízeních dle zákona č. 183/20106 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

 V kapitole B.I.5.2 předkládané dokumentace jsou uvedeny všechny varianty trasy záměru, 
které byly zvažovány v průběhu předprojektové přípravy, v rámci jednotlivých kapitol 
dokumentace byly posouzeny 2 alternativní varianty trasy záměru, pro tyto varianty bylo 
rovněž zpracováno autorizované biologické hodnocení a posouzení vlivů na soustavu 
Natura 2000 a hodnocení vlivů variant tras na krajinný ráz. Studie jsou součástí příloh č. 7, 
8 a 9 dokumentace a jejich zjištění a závěry jsou zapracovány do jednotlivých kapitol 
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dokumentace. Všechny tři varianty umístění trasy byly podrobně vyhodnoceny v rámci této 
dokumentace, jejich porovnání je uvedeno v kapitole E.I.. 

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (vyjádření č. j. 
ČIŽP/49/IPP/1703518.002/17/VMJ ze dne 4. 4. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Z hlediska ochrany přírody: 

 OZN je dle ČIŽP zpracováno velmi obecně. Vzhledem k tomu, že dojde k omezení cca 8,4 
ha PUPFL a kácení cca 4 ha dřevin rostoucích mimo les, postrádá oznámení odpovídající 
vyhodnocení vlivu na faunu a flóru. Vedení prochází přírodním parkem Oderské vrchy. Dle 
§ 12 odst. 3 zákona o ochraně přírody jsou přírodní parky zřizovány k ochraně krajinného 
rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, je tudíž nutné 
posoudit vliv plánovaného záměru právě na tyto hodnoty. Je také potřeba prověřit soulad 
záměru s předpisem, kterým byl přírodní park zřízen (obecně závazná vyhláška Okresního 
úřadu Nový Jičín č. 8/1994). 

 ČIŽP požaduje, aby v rámci dokumentace vlivu záměru na životní prostředí byl kladen 
zvýšený důraz na problematiku vlivů na faunu, flóru a krajinný ráz.  

K vyjádření lze sdělit následující: 

 V rámci předkládané dokumentace byly zpracovány autorizované studie - biologické 
hodnocení a posouzení vlivů na soustavu Natura 2000 a studie hodnocení vlivů na krajinný 
ráz. Studie jsou součástí příloh č. 7, 8 a 9 dokumentace a jejich zjištění a závěry jsou 
zapracovány do jednotlivých kapitol dokumentace. 

 Popis současného stavu fauny, flóry, ekosystémů a krajiny a vliv záměru na ně včetně vlivu 
záměru na zákonná kritéria krajinného rázu dle § 12 ZOPK je uveden v příslušných 
kapitolách dokumentace, např. v kapitolách C.II.5.1 Fauna a flóra, C.II.6 Krajinný ráz, 
D.I.7.1 Vlivy na faunu, D.I.7.2 Vlivy na flóru a D.I.8.1 Vlivy na krajinný ráz. Doporučená 
opatření k minimalizaci a eliminaci případných negativních vlivů záměru jsou uvedena 
v kapitole D.IV této dokumentace. 

Z hlediska odpadového hospodářství:  

 ČIŽP požaduje doplnění předpokládaných množství odpadů vznikajících při realizaci 
záměru a způsob nakládání s nimi. Dále ČIŽP upozorňuje, že pokud by byla vzniklá zemina 
odvezena mimo areál stavby, je nutné splnění požadavků dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Odpady, vznikající při realizaci záměru, jsou řešeny v kapitole B.III.3 Odpady této 
dokumentace. Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich odstranění 
budou upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace. Vzniklý odpad včetně 
přebytečné zeminy bude roztříděn dle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle 
platných předpisů a metodiky objednatele, bude preferováno jejich využití jako druhotné 
suroviny. 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod (vyjádření č. j. 584/740/17, 
15774/ENV/17 ze dne 5. 4. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 
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 K zahájenému zjišťovacímu řízení k záměru za oblast ochrany vod a povodňové ochrany 
neuplatňujeme připomínky ani další požadavky. Pouze upozorňujeme na 3 shodné řádky 
v tabulce 9 bez vysvětlení a na zvážení vhodného řešení stožáru 319, který se nachází 
v blízkosti břehové hrany vodního toku. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Vodní plochy, dotčené záměrem, jsou uvedeny v kapitole C.II.2 Voda. Stožár č. 319 je 
umístěn v rámci technických možností co nejdále od břehové hrany řeky Bečvy tak, aby 
bylo možno překonat vzdálenost a výškové převýšení v trase mezi stožáry č. 319 a 320. 
Ochrana vod bude zajištěna dodržením navržených ochranných opatření, uvedených 
v kapitole D.IV této dokumentace.  

 

Městský úřad Odry, odbor životního prostředí (vyjádření č. j. MěÚO/07714/2017 ze dne 5. 4. 
2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

 Nové dvojité vedení bude vedeno Moravskou bránou, která je významnou tahovou cestou 
většiny tažných ptáků a mezinárodně významným mokřadem (CHKO Poodří). Nadzemní 
elektrická vedení mohou být pro volně žijící ptáky škodlivými stavbami, poněvadž mohou 
způsobit srážky ptáků s vodiči i popálení ptáků, pokud vedení není opatřeno ochrannými 
prvky znemožňujícími dotyku ptáků s „živými“ částmi vedení. S ohledem na obecnou 
ochranu všech volně žijících ptáků, danou § 5a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny ve znění pozdějších předpisů a zvláště § 5a odst. 5) zákona, požadujeme u nově 
navrhovaného elektrického vedení uplatnit všechna nejnovější technická ochranná 
opatření, která možné ohrožení ptáků minimalizují. 

 Pro minimalizaci negativních dopadů projednávané stavby na volně žijící ptáky bude 
vhodné připustit instalaci ptačích budek např. pro větší ptáky prospěšné zemědělským 
kulturám (např. poštolka obecná nebo sovy) na stožáry nového el. vedení. 

 Realizace nově navrhovaného dvojitého elektrického vedení si vyžádá kácení dřevin 
rostoucích mimo les odpovídajících charakteristice uvedení v § 3 odst. 1 písm. i) zákona o 
ochraně přírody. A to jak z důvodu umístění samotné stavby, ale i z důvodu zřízení nového 
ochranného pásma o šířce cca 69,4 m. Všechny dřeviny požívají ochrany před ničením a 
poškozováním podle § 7 odst 1 zákona o ochraně přírody a podle prováděcí vyhlášky MŽP 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů. 

 Z důvodu nedostatku rozptýlené zeleně v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině 
Moravské brány, kudy má procházet nové dvojité vedení, požadujeme respektovat tyto 
požadavky: 

 Pokud je to technicky možné, nově navrhované elektrické vedení požadujeme v místech 
souběhu se stávajícím nadzemní elektrickým vedením VN umístit co možná nejblíže 
k tomuto stávajícímu vedení tak, aby se jejich ochranná pásma překrývala a nebylo tak 
nutno vykácet celou šíři nového ochranného pásma. 

 Ve všech místech, kde bude nutné kácení dřevin pouze z důvodu zřízení nového 
ochranného pásma, požadujeme provést selektivní kácení dřevin v OPV – vykácet jen 
dřeviny rostoucí v cílovém stavu do výšky nad 3 m a všechny nižší dřeviny (především keře) 
v těchto průsecích ponechat. To je důležité především v místech, kde jsou dřeviny součástí 
VKP nebo vymezených skladebných prvků ÚSES. Toto selektivní kácení je pak nutno 
respektovat i při následném kácení v pásu budoucího OPV při provozování tohoto vedení. 
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 Veškeré kácení spojené s touto stavbou (v rozsahu celého OPV) je nutno povolit dle § 8 
odst. 1 zák. o ochraně přírody ve stejném režimu, jako je tomu u každé jiné nové stavby. 
Nelze připustit postup, že by se podle § 8 odst. 1 zákona pokácely jen dřeviny bránící stavbě 
samotných stožárů a pruh nového ochranného pásma by se vykácel s využitím oprávnění 
správců energetických zařízení podat pouhé oznámení podle § 8 odst. 2 zákona. 

 Za všechny dřeviny, k jejichž pokácení bude nutno vydat povolení podle § 8 odst. 1 zákona 
o ochraně přírody, je nutno provést adekvátní náhradní výsadby. Požadujeme provést 
ocenění kácených dřevin (jednotlivých stromů i zapojených porostů) podle oficiální 
metodiky oceňování dřevin AOPK ČR a nové dřeviny vysadit co nejblíže káceným 
dřevinám. Výběr pozemků vhodných pro umístění náhradních výsadeb doporučujeme 
projednat s dotčenými obcemi a jako podklad využít proběhlé a schválené Komplexní 
pozemkové úpravy. K výsadbám požadujeme použít jen geneticky a stanovištně původní 
druhy dřevin a v OPV jen dřeviny o cílové výšce do 3 m.  

 Pro nezastavěné a nezpevněné pozemky dotčené realizací záměru musí být zpracován 
návrh účinných rekultivačních opatření, která zamezí rozšíření nepůvodních invazních 
druhů na ně. Mezi takové rostliny v Moravské bráně patří např. křídlatka japonská, 
netýkavka žláznatá, slunečnice topinambur, celíky, rukevník východní aj.) Ty jsou schopné 
osídlit na úkor původních rostlin nově vykácené pruhy břehových porostů v místech nového 
ochranného pásma nebo např. zemědělsky nevyužívané pozemky poježděné stavební 
technikou. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Úhyn ptáků vlivem nárazu do vodičů vedením o napěťové hladině 400 kV během migrací 
je podle zkušeností z průzkumů v rámci obdobných záměrů liniových vedení velmi málo 
pravděpodobný, ale nelze jej vyloučit. Ke snížení již tak málo pravděpodobnému úhynu 
ptáků z titulu střetů ptáků s vodiči byla jako zmírňující opatření navržena ve vybraných 
úsecích instalace optické signalizace (kapitola D.IV). K problematice úrazů a usmrcování 
ptáků elektrickým proudem lze uvést, že v případě vedení o napěťové hladině 400 kV je 
toto riziko zcela zanedbatelné, neboť nejmenší vzdálenost mezi fázovým vodičem a 
ocelovou konstrukcí, kterou by ptáci museli rozpětím křídel překlenout a tím způsobit krátké 
spojení, činí kolem 4 m. Dosedáním a vzletem ptáků na jakémkoli místě stožárové 
konstrukce vedení napěťové hladiny 400 kV není ohrožena bezpečnost ptáků, vyskytujících 
se na území ČR. 

 Přenosová soustava je zařízení kritické infrastruktury. Stožárové konstrukce jsou 
opakovaně předmětem lezeckých i leteckých kontrol, jak plánovaných, tak mimořádných – 
např. po poruše či pro identifikaci vzniklé závady. Probíhá zde dále pohyb pracovníků za 
účelem realizace prací (nátěry stožárů, opravy vodičů či izolátorů, zásahy na zemnících 
lanech, ve spojkovacích krabicích atd.). Na stožárech mohou také nastat poruchy s různými 
mimořádnými jevy. Všechny tyto skutečnosti mohou opakovaně způsobit rušení ptáků, což 
není žádoucí. Budky či hnízdní podložky by v těchto úkonech rovněž překážely. Umisťování 
ptačích budek čí hnízdních podložek na stožáry vedení napěťové hladiny 400 kV z výše 
uvedených důvodů není vhodné. 

 Přítomnost porostů dřevin v ochranném pásmu vedení řeší energetický zákon č. 458/2000 
Sb. v platném znění: v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst 
porosty nad výšku 3 m. Nutné kácení dřevin v rozsahu ochranného pásma bude řešeno 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,  Metodického pokynu MŽP (částka č. 5/2014) k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodické instrukce odboru obecné ochrany 
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přírody a krajiny MŽP (částka č. 7/2013). Kácení zeleně na nelesní půdě je řešeno v kapitole 
B.III.5 Doplňující údaje. 

 Trasa záměru je v úseku mezi lomovými body R9 – R15 a R19 – 20 vedena v souběhu se 
stávajícím dvojitým vedením o napěťové hladině 110 kV, osová vzdálenost a případně 
překrytí ochranných pásem souběžného vedení je dána požadavky správce předmětného 
souběžného vedení.  

 Kácení veškerých porostů probíhá v nutném rozsahu, daném šířkou ochranného pásma. 
Nutnost odstranění porostů nad výšku 3 m vychází z energetického zákona. K přístupům 
k jednotlivým stožárovým místům se v maximální možné míře využívají stávající přístupové 
cesty. 

 Nutné kácení dřevin v rozsahu ochranného pásma bude řešeno 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,  Metodického pokynu MŽP (částka č. 5/2014) k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Metodické instrukce odboru obecné ochrany 
přírody a krajiny MŽP (částka č. 7/2013). Kácení zeleně na nelesní půdě je podrobně řešeno 
v kapitole B.III.5 Doplňující údaje. 

 Požadavky orgánů ochrany přírody, týkající se kácení dřevin a náhradních výsadeb za ně 
budou řešeny v rámci dalšího stupně projektové přípravy záměru v souladu s platnou 
legislativou. 

 Během realizace záměru budou veškeré pozemky, dotčené stavbou předmětného záměru, 
bezprostředně pro ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu, s invazními 
druhy bude nakládáno dle příslušných metodik AOPK tak, aby nedošlo k jejich šíření. 
Veškeré zásady do ZPF budou probíhat v souladu s platnou legislativou. 

 

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení 
životního prostředí (vyjádření č. j. OSUZPD/3744/17 ze dne 5. 4. 2017) 

Ve vyjádření je uvedeno následující: 

Vyjádření z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny:  

 OZN je zpracováno v dostatečném rozsahu, nepožadujeme další posuzování. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska zákona o ochraně ovzduší:  

 Oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu, nepožadujeme další posuzování. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska zákona o ochraně ZPF:  

 Předložený záměr je situován na pozemcích, které jsou součástí ZPF, proto investor musí 
postupovat dle platného zákona o ochraně ZPF. K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské 
účely je třeba souhlasu orgánu ZPF, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních 
předpisů, s výjimkou dočasného odnětí půdy ze ZPF na dobu kratší než 1 rok, včetně doby 
potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu. 

K vyjádření lze sdělit následující: 
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 Dotčení ZPF je popsáno v kapitole B.II.1 Půda. V průběhu přípravy realizace záměru 
(příprava podkladů a dokumentace územního řízení) bude zhotovitel postupovat dle platné 
legislativy a žádat o vyjádření příslušný orgán ochrany ZPF. 

Vyjádření z hlediska zákona o lesích:  

 Z hlediska zákona o lesích je rozsah oznámení dostatečný. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska zákona o vodách:  

 Oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu, vodoprávní úřad nepožaduje další 
posuzování. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska zákona o odpadech:  

 Oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu, nepožadujeme další posuzování. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 Není nutný komentář. 

Vyjádření z hlediska zákona o pozemních komunikacích:  

 Vzhledem k tomu, že bude navrhované nadzemní vedení křížit krajské silnice, resp. místní 
komunikace v ORP Hranice, budou před vydáním územního rozhodnutí na danou stavbu 
požádány příslušné silniční úřady o vydání povolení zvláštního užívání dotčených 
komunikací. 

K vyjádření lze sdělit následující: 

 V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace územního řízení 
nebo dokumentace pro vydání společného povolení) bude zhotovitel postupovat v souladu 
s platnou legislativou. 
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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 
oprávněného zástupce oznamovatele 

Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D. 

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 

Název záměru: „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803“ 

Zařazení podle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. v platném znění: 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 výstavba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV – odbočky 
z vedení V403/V803 do TR Kletné z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti 
energetické soustavy ČR propojením rozvoden Prosenice, Nošovice a Kletné. Posuzované vedení 
bude po realizaci provozně označeno jako V456/803. Záměr je umístěn na území Olomouckého a 
Moravskoslezského kraje. Celková délka navrhovaného nového dvojitého vedení je cca 29 km, 
v trase je navrženo celkem 95 ocelových stožárů tvaru Dunaj, z toho 70 nosných a 25 kotevních 
stožárů.  

Záměr je nevýrobního charakteru a je určen k zajištění zvýšených požadavků výkonových bilancí 
v rámci přenosové soustavy, stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávky energie. 

 

Variantní řešení trasy záměru 

Součástí této dokumentace je posouzení variantních řešení umístění trasy záměru. V rámci 
dokumentace je posouzena varianta 1 Hodslavice – TR Kletné na území Moravskoslezského kraje 
a varianta 2 Perná – TR Kletné na území Zlínského a Moravskoslezského kraje.  

Celková délka varianty 1 záměru je cca 19,5 km, v trase se předpokládá použití celkem 65 stožárů 
tvaru Dunaj, z toho 47 nosných a 18 kotevních. 

Celková délka varianty 2 záměru je cca 18,4 km, v trase se předpokládá použití celkem 62 stožárů 
tvaru Dunaj, z toho 47 nosných a 15 kotevních stožárů. 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Posuzovaný záměr výstavby nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV prochází přes 
území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Jednoznačná lokalizace záměru je zřejmá 
z obrázku č. 1 a tabulky č. 1. 

Celková situace trasy vedení včetně variant trasy vedení v měřítku 1:100 000 je patrná z Přílohy č. 
10.1; přehledná situace trasy vedení v měřítku 1:10 000 je patrná z Přílohy č. 10.2.1. 

 

Variantní řešení trasy záměru 

Varianta 1 trasy záměru prochází přes území Moravskoslezského kraje. Jednoznačná lokalizace 
varianty 1 záměru je zřejmá z obrázku č. 1 a tabulky č. 2. 

Varianta 2 trasy záměru prochází přes území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Jednoznačná 
lokalizace varianty 2 záměru je zřejmá z obrázku č. 1 a tabulky č. 3. 

Celková situace variant trasy vedení v měřítku 1:100 000 je patrná z Přílohy č. 10.1; přehledná 
situace variant trasy vedení v měřítku 1:10 000 je patrná z Přílohy č. 10.2.2 a 10.2.3. 
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 Umístění trasy záměru a variant trasy 

 

Umístění záměru z hlediska dotčení katastrálních území, obcí, ORP, okresů a krajů je uvedeno 
v následujících tabulkách. 

 

 Území dotčená trasou záměru 

Katastrální území Obec ORP Okres Kraj 

Býškovice Býškovice 

Hranice Přerov Olomoucký 

Malhotice Malhotice 

Ústí Ústí 

Horní Těšice Horní Těšice 

Skalička u Hranic Skalička 

Černotín 
Černotín 

Hluzov 

Špičky Špičky 

Kunčice 

Bělotín Bělotín 

Lučice na Moravě 

Hynčice u Vražného 
Vražné 

Odry 

Nový Jičín Moravskoslezský 

Vražné u Oder 

Mankovice Mankovice 

Suchdol nad Odrou 
Suchdol nad Odrou 

Nový Jičín Kletné 

Hladké Životice Hladké Životice 
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 Území dotčená variantou 1 trasy záměru 

Katastrální území Obec ORP  Okres Kraj 

Hodslavice Hodslavice 

Nový Jičín Nový Jičín Moravskoslezský 

Životice u Nového Jičína Životice u Nového Jičína 

Bludovice u Nového Jičína 

Nový Jičín 
Nový Jičín-Horní Předměstí 

Loučka u Nového Jičína 

Nový Jičín – Dolní Předměstí 

Starý Jičín Starý Jičín 

Šenov u Nového Jičína Šenov u Nového Jičína 

Kunín Kunín 

Bernartice nad Odrou Bernartice nad Odrou 

Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou 

Hladké Životice Hladké Životice 

 

 Území dotčená variantou 2 trasy záměru 

Katastrální území Obec ORP Okres Kraj 

Vysoká u Valašského Meziříčí 
Lešná 

Valašské 
Meziříčí  

Vsetín Zlínský 
Perná u Valašského Meziříčí 

Petřkovice u Starého Jičína 

Starý Jičín 

Nový Jičín Nový Jičín Moravskoslezský 

Janovice u Nového Jičína 

Jičina 

Starý Jičín 

Vlčnov u Starého Jičína 

Hůrka Jeseník nad Odrou 

Bernartice nad Odrou Bernartice nad Odrou 

Šenov u Nového Jičína Šenov u Nového Jičína 

Kunín Kunín 

Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou 

Hladké Životice Hladké Životice 

 

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

B.I.4.1 Charakter záměru 

Posuzovaný záměr má charakter standartní liniové stavby technické infrastruktury pro přenos 
elektrické energie. 

Cílem záměru je výstavba odbočky z vedení 400 kV mezi stávajícími rozvodnami Prosenice 
a Nošovice do rozvodny Kletné za účelem posílení přenosové schopnosti a spolehlivosti 
energetické soustavy v oblasti Olomouckého a Moravskoslezského kraje zejména v souvislosti se 
zvyšujícími se nároky na spotřebu elektrické energie. V konečném důsledku záměr umožní další 
průmyslový a ekonomický rozvoj oblasti. Tento záměr je navržen jako součást rozvoje 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. Proces liberalizace energetického trhu v ČR a EU 
včetně cíle vytvořit jednotný vnitřní trh v EU (viz např. Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 

http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/707431/Novy-Jicin-Horni-Predmesti
http://www.uir.cz/obec/599468/Jesenik-nad-Odrou
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č. 714/2009 ze dne 13. července 2009, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou) společně s rozsáhlou podporou obnovitelných zdrojů elektřiny přinesl do provozování 
přenosových soustav nový fenomén v podobě enormního rozvoje obchodních výměn napříč 
propojenou Evropou.  

Přenosová soustava ČR se tak podílí kromě vnitřních přenosů v rámci zabezpečení spolehlivé 
dodávky výkonu od výrobce ke spotřebiteli rovněž na dálkových přenosech v rámci mezistátních 
obchodních výměn a tranzitech elektrického výkonu.  

Navržený záměr je v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, kde je uveden pod 
bodem E3 – koridor technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Prosenice – Nošovice 
s odbočením do elektrické stanice Kletné, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických 
stanic Prosenice, Nošovice a Kletné.  

Energetický koridor záměru byl uplatněn do návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje a návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Nové dvojité vedení bude v celé trase realizováno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj 
s celkovou šířkou koridoru vedení cca 69,4 m v běžné trase. 

 

Variantní řešení trasy či provedení záměru 

Záměr byl v rámci této dokumentace prověřován také v dalších dvou variantách umístění trasy. 
Varianta provedení záměru podzemním kabelovým vedením nebyla v rámci dokumentace 
uvažována, stejně tak varianta nerealizace záměru nebyla uvažována. 

Soulad variant trasy záměru s PÚR byl posouzen podle Politiky územního rozvoje, ve znění 
Aktualizace č. 1, schválené vládou ČR v dubnu 2015. Aktualizace č. 1 PUR ČR vymezuje koridor 
technické infrastruktury E3 pro dvojité vedení 400 kV Prosenice – Nošovice s odbočením do 
elektrické stanice Kletné, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic Prosenice, 
Nošovice a Kletné. Lze konstatovat, že obě varianty trasy záměru jsou obsahově v souladu s PÚR, 
upřesnění koridoru je věcí územně plánovacích dokumentací krajských a obecních. 

Varianty 1 a 2 záměru nejsou v souladu s platnými ani aktualizovanými ZÚR Moravskoslezského 
a Zlínského kraje.  

 

B.I.4.2 Kumulace s jinými záměry 

Možná kumulace s jinými záměry byla zpracována s ohledem na aktuálně platné ZÚR 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje. 

K případné kumulaci vlivů záměru výstavby nového dvojitého vedení může dojít v souvislosti 
s plánovanou výstavbou následujících záměrů: 

 Územím obou dotčených krajů prochází koridor územní rezervy D507 pro vysokorychlostní 
trať Bohumín – Přerov, úsek Prosenice – Polanka nad Odrou. Záměr je ve stavu 
zpracované územně technické studie, předpokládaná doba realizace záměru je v letech 
2025 – 2035.  

 Záměr přechází přes koridor přepravní soustavy – VVTL plynovod Hrušky – Příbor, kde je 
uvažován záměr zdvojení plynovodu. Termín realizace záměru není znám. Trasa záměru 
kříží územní rezervu – koridor pro vodní cestu Dunaj – Odra – Labe.  

 V dotčeném území je plánován záměr zdvojení vedení s označením V403 Prosenice – 
Nošovice, předpokládaná doba realizace je v letech 2020 – 2022. Jedná se o další akci 
oznamovatele, tudíž se nepředpokládá střet s tímto souvisejícím záměrem. 

V rámci zpracovaného posouzení vlivu záměru na soustavu Natura 2000 byly zhodnoceny možné 
kumulativní vlivy záměru s některými vlivy, působícími již v současnosti v místě záměru, v jeho 
okolí nebo záměrů, které se v dané lokalitě připravují a které by tak v kumulaci s posuzovaným 
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záměrem mohly zhoršovat působení negativních vlivů až na úroveň významně negativních. Pro 
účely hodnocení byly brány v potaz hlavně záměry, které by mohly zhoršovat migrační prostupnost 
pro ptáky, ovlivnit kvalitu vodního prostředí nebo zasáhnout významný podíl stanoviště 91E0. 

  Příklady záměrů, které se mohou dotknout EVL a PO  

Dotčená PO/EVL Název záměru Komentář 

PO Poodří, EV, L Poodří 
Bioplynová stanice Velké Albrechtice 
č. 306, II. stupeň 

Projekt ukončen.  

PO Poodří Větrný park Starý Jičín - 

PO Poodří, EVL Poodří 
Sanace LB hráze na Odře, km 18,992 
- 19,630 

Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000 

PO Poodří, EVL Poodří 
Sběr, výkup, shromažďování a 
využívání autovraků 

 -  

PO Poodří, EVL Poodří MORAVIA - VTL plynovod 
Záměr nebude mít nepříznivý vliv na 
lokality soustavy Natura 2000 (Fialová 
2011) 

PO Poodří, EVL Poodří 
Stanovení dobývacího prostoru 
Mankovice a těžba na výhradním a 
nevýhradním ložisku Mankovice 

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Machar 2006) 

PO Poodří, EVL Poodří 
Rekonstrukce a zkapacitnění trati 
Studénka - Mošnov 

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Banaš 2008) 

PO Poodří, EVL Poodří 
Třebovice – Lískovec, rekonstrukce 
VVN 614/647, CHKO Poodří, 
vymístění V 614/647 

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Czernik 2009) 

PO Poodří 
Třebovice – Lískovec, rekonstrukce 
VVN 615/616, CHKO Poodří, 
vymístění V 615/616 

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Czernik 2009) 

EVL Poodří Rekonstrukce výtlaku Dubí - Nová Ves 
Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000 
(Merta 2008) 

EVL Poodří 
Instalace čistícího zařízení na bázi 
chlorovaných uhlovodíků 

Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000 

EVL Bečva – Žebračka, 
PO Beskydy 

V403 Prosenice - Nošovice, 
rekonstrukce jednoduchého vedení 
400 kV na dvojité 

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Koutecká 2005) 

EVL Bečva - Žebračka 
Hranice - cyklostezka Bečva - II. etapa 
od km 50,795 do km 52,750 

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Losík 2007) 

PO Beskydy 
Výrobní závod společnosti Hyundai 
Motor Company na území průmyslové 
zóny Nošovice 

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Banaš 2005) 

PO Beskydy 
Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku 
Třanovice - Oldřichovice - Bystřice  

Významný vliv na soustavu Natura 
2000 neprokázán (Koutecká 2006) 
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Variantní řešení trasy záměru 

Varianta 1 Hodslavice – Kletné 

Možná kumulace vlivů varianty 1 s jinými záměry byla zpracována s ohledem na aktuálně platné 
ZÚR Moravskoslezského kraje a návrh Aktualizace č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje. 

K případné kumulaci vlivů varianty 1 záměru může dojít v souvislosti s plánovanou výstavbou 
následujících záměrů: 

 Koridor PR1 pro produktovod DN 200 o šířce 600 m.  

 Koridor D5 pro záměr silniční dopravy mezinárodního a republikového významu – rychlostní 
silnice R48, koridor šíře 600 m.  

 Koridor EZ12 pro vedení vvn 110 kV Kletné – Suchdol a Kletné – Nový Jičín o šířce 400 m.  

 Územní rezerva V502 pro záměr zásobování vodou nadmístního významu – vodovodní 
přivaděč Mankovice – Nový Jičín, koridor 400 m.  

 Územní rezerva D517 pro zabezpečení zájmů státu, vyplývajících z mezinárodních 
závazků, vymezuje se osa koridoru. Návrh aktualizace č. 1 uvádí územní rezervu D517 pro 
záměr průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe.  

 Koridor mezinárodního a republikového významu PZ1 – VTL plynovod DN 700 Hrušky – 
Libhošť (plynovod Moravia), koridor 200 m v úseku na území CHKO Poodří.  

Varianta 2 Perná - Kletné 

Možná kumulace vlivů varianty 2 s jinými záměry byla zpracována s ohledem na aktuálně platné 
ZÚR Zlínského kraje zahrnujících právní stav ke dni 05. 10. 2012 (po vydání aktualizace) a ZÚR 
Moravskoslezského kraje a návrh Aktualizace č. 1 ZÚR Moravskoslezského kraje. 

K případné kumulaci vlivů varianty 2 záměru může dojít v souvislosti s plánovanou výstavbou 
následujících záměrů: 

 

 Na území Zlínského kraje nedochází ke střetu s jinými záměry. 

 Koridor D5 pro záměr silniční dopravy mezinárodního a republikového významu – rychlostní 
silnice R48, koridor šíře 600 m.  

 Koridor EZ12 pro vedení vvn 110 kV Kletné – Suchdol a Kletné – Nový Jičín o šířce 400 m.  

 Územní rezerva V502 pro záměr zásobování vodou nadmístního významu – vodovodní 
přivaděč Mankovice – Nový Jičín, koridor 400 m.  

 Územní rezerva D517 pro zabezpečení zájmů státu, vyplývajících z mezinárodních 
závazků, vymezuje se osa koridoru. Návrh aktualizace č. 1 uvádí územní rezervu D517 pro 
záměr průplavního spojení Dunaj-Odra-Labe.  

 Koridor mezinárodního a republikového významu PZ1 – VTL plynovod DN 700 Hrušky – 
Libhošť (plynovod Moravia), koridor 200 m v úseku na území CHKO Poodří.  

Kumulace s jinými záměry kromě výše uvedených není v době zpracování dokumentace záměru 
známa. Případné kumulace budou řešeny v dalších stupních projektové přípravy záměru. 
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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 

Navržená trasa vedení je umístěna v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, kde 
je pod bodem E3 uveden koridor technické infrastruktury pro dvojité vedení 400 kV Prosenice – 
Nošovice s odbočením do elektrické stanice Kletné, včetně souvisejících ploch pro rozšíření 
elektrických stanic Prosenice, Nošovice a Kletné.  

Energetický koridor záměru byl uplatněn do návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje 
Olomouckého kraje a návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

Popis trasy záměru 

Trasa nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV odbočuje severně od obce Býškovice 
ze zdvojeného vedení V403/803, které pokračuje v původní trase východním směrem do TR 
Nošovice. Navržená trasa nového dvojitého vedení pokračuje severovýchodním směrem, západně 
míjí obec Malhotice, východně obec Ústí. V lomovém bodu R3 se odklání na sever, obchází 
východně obec Černotín a míjí obce Špičky a Kunčice.  

V lomovém bodu R6 se trasa nového dvojitého vedení stáčí na severovýchod, východně obchází 
obec Bělotín. V úseku R8 – R9 nové dvojité vedení 400 kV přechází stávající vedení 220 kV 
v majetku oznamovatele (označení vedení V225/226), přičemž na stávajícím vedení jsou navrženy 
úpravy umožňující navržené křížení. V lomovém bodu R9 se trasa záměru přiblíží ke stávajícímu 
dvojitému vedení o napěťové hladině 110 kV. V souběhu s tímto vedením jižně od dálnice D1 trasa 
záměru obchází obce Vražné a Mankovice a v lomovém bodu R15 se trasa záměru lomí na sever 
a překračuje dvojité vedení vvn o napěťové hladině 110 kV a dálnici D1.  

Od lomového bodu R16 trasa záměru pokračuje severovýchodním směrem souběžně s dálnicí D1 
na její severní straně. V lomovém bodu R18 se trasa lomí východně a vrací se zpět na jižní stranu 
dálnice. Mezi lomovými body R19 - R20 je trasa záměru opět vedena v souběhu s 2 x dvojitým 
vedením o napěťové hladině 110 kV. Od lomového bodu R20 se trasa odklání od vedení 110 kV, 
pokračuje na severovýchod a takto je zaústěna do TR Kletné. 

Zdůvodnění umístění záměru 

Trasa záměru je umístěna na základě předchozího prověřování územně technickými studiemi. 
Trasa záměru se vyhýbá zastavěným územím a je umístěna s maximálním možným ohledem na 
zvláště chráněné prvky přírody a tam, kde je to možné, je umístěna v souběhu se stávající 
technickou infrastrukturou (dálnice D1, dvojité vedení o napěťové hladině 110 kV). Popis všech 
zvažovaných variant je uveden v textu dále. 

V rámci předchozí předprojektové přípravy bylo předpokládáno umístění trasy záměru v úseku 
mezi lomovými body R15 – R20 v souběhu s dálnicí D1 na její jižní straně, v jižním souběhu 
s vedením 110 kV. 

Důvodem umístění trasy v úseku R15 – R18 na severní stranu dálnice je nemožnost provést trasu 
záměru na jižní straně dálnice v lokalitě Suchdola nad Odrou v souběhu se dvěma dvojitými 
vedeními 100 kV bez dotčení zastavěného území a objektů pro bydlení na severním okraji obce.  

Trasa záměru překračuje dálnici na její severní stranu mezi lomovými body R15 - R16 v místě 
největšího přiblížení trasy záměru a souběžné trasy jednoho dvojitého vedení 110 kV k dálnici tak, 
aby byl přechod této infrastruktury technicky možný vzhledem k nutným navýšením stožárů při 
křížení. Trasa záměru zde navíc překračuje také plánovaný koridor vysokorychlostní železniční 
trati, umístěný severně od dálnice. Koridory VRT a navrhovaného dvojitého vedení se v této lokalitě 
částečně překrývají. Toto umístění bylo koordinováno s Ministerstvem dopravy a uplatněno do 
návrhu Aktualizace ZÚR Moravskoslezského kraje. Dále v trase se ke stávajícímu jednomu 
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dvojitému vedení 110 kV přidává další souběžné dvojité vedení o stejné napěťové hladině, což 
zásadně omezuje realizovatelnost přechodu přes tyto infrastruktury, vedení trasy souběžně 
s dálnicí na její jižní straně vylučuje zastavěné území severního kraje Suchdola nad Odrou. 

 

B.I.5.2 Popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích 
k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí 

Potřeba navýšení rezervované kapacity transformačního výkonu v oblasti severní Moravy a 
Slezska byla realizována v roce 2011 výstavbou nové transformační stanice s transformací 
400/110 kV o výkonu 2 x 350 MVA v lokalitě Kletné.  

Smyslem výstavby smyčky z páteřního vedení V403/803 do TR Kletné je zajištění dostatečné 
vazby nové rozvodny na soustavu 400 kV k zabezpečení spolehlivé dodávky příkonu do tohoto 
uzlu propojením transformačních stanic Prosenice, Nošovice a Kletné. Výstavbou nového vedení 
dojde k výraznému zvýšení přenosové kapacity, která umožní připojení dalších plánovaných 
spotřeb v oblasti severní Moravy a zvýší spolehlivost napájení přilehlých oblastí 110 kV. 

K záměru napojení páteřního vedení V403/803 do TR Kletné byly zpracovány firmou Elektrotrans 
v letech 2011 - 2012 Územně technické studie, které specifikovaly a hodnotily rizika a problémy, 
spojené s realizací tohoto vedení, v několika variantách umístění trasy záměru:  

 varianta 1 Hodslavice - Kletné, umístěná na území Zlínského a Moravskoslezského kraje; 

 varianta 2 Perná – Kletné, umístěná na území Moravskoslezského kraje; 

 varianta 3 Býškovice – Bělotín – Kletné, souběh s vedením 220 kV, umístěná na území 
Olomouckého kraje; 

 varianta 3a Býškovice – Bělotín – Kletné, souběh s vedením 110 kV, umístěná na území 
Olomouckého kraje; 

 varianta zdvojení stávajícího vedení V405 (dříve vedení s označením V459); 

 varianta 4 Mořkov – Kletné, výstavba nového jednoduchého vedení, tato varianta byla 
uvažována pouze jako součást varianty zdvojení stávajícího vedení V405. 

 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 40 / 367 

 

 Zvažované varianty trasy z ÚTS 

 
 

Všechny varianty byly projednávány a místně upravovány na základě vyjádření a požadavků 
dotčených obcí, orgánů státní správy, samosprávy a správců technické a dopravní infrastruktury.  

Na základě vyjádření dotčených subjektů a na základě zhodnocení technické realizovatelnosti byla 
k dalšímu prověřování územně technickou studií doporučena trasa 3a Býškovice – Kletné, která 
byla navržena Správou CHKO Poodří a jako jediná z variant byla Správou CHKO Poodří 
doporučena k možné realizaci z důvodu trasování mimo území CHKO Poodří. Tato varianta byla 
v rámci zpracované územně technické studie v roce 2012 precizována na základě požadavků 
dotčených orgánů státní správy a dále upravena v roce 2016 na základě změn v území (rozšíření 
stávající technické infrastruktury v území, kolize se záměry ze ZÚR). 

Varianta 3 je z větší části trasováním identická s variantou 3a a jako taková nepředstavuje 
smysluplnou variantu umístění záměru, její hodnocení v rámci dokumentace je proto 
bezpředmětné. 

Varianta zdvojení stávajícího jednoduchého vedení V405 na území Moravskoslezského kraje 
předpokládala využití koridoru stávajícího vedení V405 pro dvojité vedení, propojující rozvodny 
Prosenice a Nošovice do rozvodny Kletné. Pro stávající vedení V405 by bylo nutné vybudovat nové 
jednoduché vedení v novém koridoru (varianta 4), čímž by varianta zdvojení zároveň vyžadovala 
současnou realizaci varianty 4. Toto řešení je technicky nerealizovatelné z důvodu průchodu přes 
zastavěné území. 

Na základě požadavku ZZŘ byly aktualizací územně technické studie opětovně prověřeny varianty 
1 a 2 jako jediné technicky realizovatelné alternativy záměru. 

Pro varianty 1 a 2 nového dvojitého vedení bylo v rámci této dokumentace zpracováno hodnocení 
vlivu záměru na chráněné zájmy dle zákona č. 114/1992 Sb. (autorizované biologické hodnocení, 
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autorizované posouzení vlivů záměru na soustavu Natura 2000 a krajinářské hodnocení), výstupy 
z těchto studií jsou uvedeny v příslušných kapitolách předkládané dokumentace. 

Po vyhodnocení všech aspektů, posuzovaných v rámci dokumentace, byly varianty 1 a 2 
vyhodnoceny jako nedoporučené k realizaci z důvodů neakceptovatelných vlivů na životní 
prostředí. Zásadní vlivy variant se projevují v oblasti vlivů na soustavu Natura 2000, vlivů na zvláště 
chráněné druhy živočichů, ekosystémy, stromy rostoucí mimo les a krajinný ráz. 

Varianta 1 Hodslavice – TR Kletné 

Trasa varianty 1 odbočuje ze zdvojeného vedení V403/803 v k. ú. Hodslavice v Moravskoslezkém 
kraji a je vedena severním směrem. Mezi lomovými body R3 – R4 se trasa kloní k západu a 
prochází jižním okrajem zastavěného území obce Bludovice. Dále trasa prochází krajinou 
Petřkovických vrchů a mezi lomovými body R8 – R9 prochází zastavěným územím na východním 
okraji Starého Jičína. Od lomového bodu R9 je trasa vedena severním směrem pahorkatinnou 
krajinou, v lomovém bodě R13 se trasa dostává do souběhu se stávajícím vedením 400 kV V405 
a takto pokračuje až do lomového bodu R15, kde se trasa odděluje a do TR Kletné je zaústěna od 
jihovýchodu. Délka této varianty je cca 19,5 km. 

Varianta 2 Perná – TR Kletné 

Trasa varianty 2 odbočuje ze zdvojeného vedení V403/803 v k. ú. Vysoká, obec Perná ve Zlínském 
kraji, trasa pokračuje na sever, obchází obec Petřkovice, Janovice a Vlčnov. Mezi lomovými body 
R7 – R8 se přibližuje jižnímu okraji zastavěného území obce Bernartice nad Odrou. V lomovém 
bodu R9 se trasa dostává do souběhu se stávajícím vedením 400 kV V405, takto pokračuje až do 
lomového bodu R15, kde se trasa odděluje a do TR Kletné je zaústěna od jihovýchodu. Délka této 
varianty je cca 18,4 km. 

Variantní řešení provedení vedení 

Řešení v podobě podzemního kabelového vedení se neuvažuje z důvodů zásadního a trvalého 
poškození krajiny při realizaci a provozu. 
Posouzení variant provedení vedení - nadzemního vedení a podzemního kabelového vedení 
z hlediska krajinného rázu jednoznačně upřednostňuje nadzemní způsob umístění. Podzemní 
vedení při současných technologických znalostech a technickém řešení (doprovodné komunikace, 
kompenzační zařízení, přechodové stanice, zpevněné manipulační plochy, přechodové mosty 
apod.) znamená daleko větší zásah do hodnot prostorových měřítek, harmonických vztahů a 
celkové charakteristiky krajinného rázu. Je nutno uvést, že nadzemní vedení existují v krajině řadu 
let se svými typickými a stabilizovanými biotopy v koridoru vedení znamená pro krajinu menší újmu 
než totální změna vlastností stavby a jeho přeměna na ryze antropogenní liniovou stavbu.  

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných 
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů 
spadajícího 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 (třídící 
znak 33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Obecné požadavky – 
Společné specifikace a ČSN EN 50341-2-19:2017 (třídící znak 33 3300) Elektrická venkovní 
vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou 
republiku (založené na EN 50341-1:2012). 

Předkládaný záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb. 
v platném znění). 
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B.I.6.1 Popis technického řešení záměru 

Základní údaje nového dvojitého vedení 400 kV 

Délka vedení: cca 29 km 

Jmenovité napětí: 400 kV 

Max. proudové zatížení: 2500 A 

Napěťová soustava: třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz 

Ochrana před úrazem el. 
proudem: 

ochrana živých částí - polohou 

ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím od zdroje 

Stožáry: 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 16,9 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. 

Ochrana proti korozi: žárové zinkování, nátěr 

Izolace: izolátorové závěsy 

Vodiče: ocelohliníková lana ve trojsvazku 

Zemnicí lana: kombinovaná zemnící lana s optickými vlákny 

Základy stožárů: betonové patkové 

Ochranné pásmo 
vedení: 

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. 

Šířka koridoru vedení: 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 nového dvojitého vedení budou použity nosné stožáry o výšce 
od 46 m do 65,7 m a kotevní stožáry výšky od 44 m do 59,8 m. 

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. Jiné než nosné a kotevní typy stožárů se v trase vedení nevyskytují. V trase záměru bude 
použito 95 stožárů, z toho 70 nosných a 25 kotevních stožárů. Stožáry budou číslovány ve směru 
od odbočení z vedení V403/803 do TR Prosenice, číselná řada bude začínat číslem 301. Odbočné 
stožáry vedení V403/803 (č. 56 a 58) nejsou součástí záměru, prvním stožárem nového dvojitého 
vedení je stožár č. 301 (lomový bod R2).  
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Detailní specifikace a výška stožárů v jednotlivých stožárových místech je uvedena v příloze č. 
10.4. 

 Celkový přehled použitých nosných stožárů tvaru Dunaj 

Nosné stožáry 
tvaru Dunaj 

Převýšení N+0 N+2 N+4 N+6 N+8  Celkově 

Celková výška  46 m  48 m 49,9 m 51,9 m 53,9 m   

Počet stožárů 4 7 13 25 11  60 

Procentní 
zastoupení 

5.7 % 10.0 % 18.6% 35.7 % 15.7 %  85.7 % 

 

Převýšení N+10 N+12 N+14 N+16 N+18 N+20 Celkově 

Celková výška  55,8 m 57,8 m 59,8 m 61,7 m 63,7 m 65,7 m  

Počet stožárů 4 1 1 2 0 2 10 

Procentní 
zastoupení 

5.7 % 1.4 % 1.4 % 2.9 % 0.0 % 2,9 % 14.3 % 

Celkový počet nosných stožárů je 70. 

 

 Celkový přehled použitých kotevních stožárů tvaru Dunaj 

Kotevní 
stožáry tvaru 

Dunaj 

Převýšení R+0 R+2 R+4 R+6 R+8  Celkově 

Celková výška  44 46 48 49,9 51,9   

Počet stožárů 7 4 5 2 1  19 

Procentní 
zastoupení 

28.0% 16.0% 20.0% 8.0% 4.0%  76 % 

 

Převýšení R+10 R+12 R+14 R+16   Celkově 

Celková výška  53,9 55,8 57,8 59,8    

Počet stožárů 2 2 1 1   6 

Procentní 
zastoupení 

8.0% 8.0% 4.0% 4.0%   24 % 

Celkový počet kotevních stožárů je 25. 

 Základní tvar nosného stožáru tvaru Dunaj 
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 Základní tvar kotevního stožáru tvaru Dunaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variantní řešení 

Varianty trasy se z hlediska technických parametrů liší pouze v předpokládaném počtu použitých 
stožárů. Konkrétní výšky stožárů ani jejich konkrétní umístění nebylo projektováno. 

Předpokládané počty stožárů pro variantní řešení 

Varianta 1 – 65 stožárů, z toho 47 nosných a 18 kotevních. 
Varianta 2 – 62 stožárů, z toho 47 nosných a 15 kotevních. 

 

Stručný popis záměru 

Trasa nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV odbočuje severně od obce Býškovice 
ze zdvojeného vedení V403/803, které pokračuje v původní trase východním směrem do TR 
Nošovice. Navržená trasa nového dvojitého vedení pokračuje severovýchodním směrem, západně 
míjí obec Malhotice, východně obec Ústí. V lomovém bodu R3 se odklání na sever, obchází 
východně obec Černotín.  

V lomovém bodu R6 se trasa nového dvojitého vedení stáčí na severovýchod, východně obchází 
obec Bělotín. V úseku R8 – R9 nové dvojité vedení 400 kV přechází stávající vedení 220 kV 
v majetku oznamovatele (označení vedení V225/226), přičemž na stávajícím vedení jsou navrženy 
úpravy umožňující navržené křížení. V lomovém bodu R9 se trasa záměru přiblíží ke stávajícímu 
dvojitému vedení o napěťové hladině 110 kV. V souběhu s tímto vedením jižně od dálnice D1 trasa 
záměru obchází obce Vražné a Mankovice a v lomovém bodu R15 se trasa záměru lomí na sever 
a překračuje dvojité vedení vvn o napěťové hladině 110 kV a dálnici D1. 

Od lomového bodu R16 trasa záměru pokračuje severovýchodním směrem souběžně s dálnicí D1 
na její severní straně. V lomovém bodu R18 se trasa lomí východně a vrací se zpět na jižní stranu 
dálnice. 

Mezi lomovými body R19 - R20 je trasa záměru opět vedena v souběhu s 2 x dvojitým vedením 
o napěťové hladině 110 kV. Od lomového bodu R20 se trasa odklání od vedení 110 kV, pokračuje 
na severovýchod a takto je zaústěna do TR Kletné. 

Délka nového dvojitého vedení je cca 29 km. 
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Souběh s dalšími vedeními 

Trasa záměru je umístěna v souběhu s dvojitým vedením o napěťové hladině 110 kV v úseku od 
lomového bodu R9 po lomový bod R15 a dále v úseku mezi lomovými body R19 - R20, zde probíhá 
v souběhu se dvěma dvojitými vedeními. 

Zaústění do TR Kletné 

Nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV bude zaústěno do existující elektrické stanice 
Kletné z jihozápadního směru. 

V případě variant trasy je uvažováno zaústění rovněž z jihozápadního směru. 

 Zaústění do TR Kletné 

 

 

Odbočka z vedení V403/803 

Nové dvojité vedení odbočí ze stávajících stožárů č. 56 a 58 dvojitého vedení s označením 
V403/803 v k. ú. Malhotice a Býškovice.  
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 Odbočka z vedení V403/803 

 

 

Stručný popis varianty 1 

Trasa varianty 1 odbočuje ze zdvojeného vedení V403/803 v k. ú. Hodslavice v Moravskoslezském 
kraji a je vedena severním směrem. Mezi lomovými body R3 – R4 se trasa kloní k západu a 
prochází jižním okrajem zastavěného území obce Bludovice. Dále trasa prochází krajinou 
Petřkovických vrchů a mezi lomovými body R8 – R9 prochází zastavěným územím na východním 
okraji Starého Jičína. Od lomového bodu R9 je trasa vedena severním směrem pahorkatinnou 
krajinou, v lomovém bodě R13 se trasa dostává do souběhu se stávajícím vedením 400 kV V405 
a takto pokračuje až do lomového bodu R15, kde se trasa odděluje a do TR Kletné je zaústěna od 
jihovýchodu. 

Délka této varianty je cca 19,5 km. 

Souběh s dalšími vedeními 

Trasa varianty 1 je umístěna v souběhu se stávajícím jednoduchým vedením o napěťové hladině 
400 kV s označením V405 v úseku od lomového bodu R12 po lomový bod R15. 

Zaústění do TR Kletné 

V případě varianty 1 trasy je uvažováno zaústění do existující elektrické stanice Kletné rovněž 
z jihozápadního směru. 
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 Odbočka z vedení V403/803 pro variantu 1 

 

 

 

Stručný popis varianty 2 

Trasa varianty 2 odbočuje ze zdvojeného vedení V403/803 v k. ú. Vysoká, obec Perná ve Zlínském 
kraji, trasa pokračuje na sever, obchází obec Petřkovice, Janovice a Vlčnov. Mezi lomovými body 
R7 – R8 se přibližuje jižnímu okraji zastavěného území obce Bernartice nad Odrou. V lomovém 
bodu R9 se trasa dostává do souběhu se stávajícím vedením 400 kV V405, takto pokračuje až do 
lomového bodu R15, kde se trasa odděluje a do TR Kletné je zaústěna od jihovýchodu. 

Délka této varianty je cca 18,4 km. 

Souběh s dalšími vedeními 

Trasa varianty 2 je umístěna v souběhu se stávajícím jednoduchým vedením o napěťové hladině 
400 kV s označením V405 v úseku od lomového bodu R12 po lomový bod R15. 

Zaústění do TR Kletné 

V případě varianty 2 trasy je uvažováno zaústění do existující elektrické stanice Kletné rovněž 
z jihozápadního směru. 
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 Odbočka z vedení V403/803 pro variantu 2 

 

 

B.I.6.2 Popis technologického řešení záměru 

Z oblasti technologického řešení stavby uvádíme pouze zásadní milníky výstavby: 

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 nového vedení 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). 
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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 a po dostavbě stožáru včetně natažení vodičů 
proběhnou dokončovací práce na terénních úpravách. 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.  

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. 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. 

Po ukončení výstavby nového vedení bude území staveniště vedení (včetně provizorních 
příjezdových cest) uvedeno do původního stavu. Na závěr (nejdříve cca 6 měsíců po stavbě 
stožárů) 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. 

 

Základní etapy realizace posuzovaného záměru jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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.  
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4. 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 či na základě 
dohody s majitelem dotčených pozemků. 

5. Nátěr stožárových konstrukcí 

Všechny nové ocelové konstrukce musejí být opatřené ochranným nátěrovým systémem (ONS). 
Způsob provedení nátěru odpovídá technickým normám objednatele stavby. Stožáry se budou 
natírat včetně základového dílu nad betonem. Nátěry se provedou nejdříve 6 měsíců po stavbě 
stožárů. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Realizace záměru se předpokládá v následujících termínech: 

Zahájení výstavby: 2024 

Ukončení výstavby: 2025 

 

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 

Výčet dotčených územně samosprávných celků je v následující tabulce. 

Trasa záměru 

 Výčet dotčených územně samosprávných celků  

Obec Kraj 

Býškovice  

 

 

 

Olomoucký 

Malhotice 

Ústí 

Horní Těšice 

Skalička 

Černotín 

Špičky 

Bělotín 

Vražné  

 

Moravskoslezský 
Mankovice 

Suchdol nad Odrou 

Hladké Životice 

Varianta 1 

 Výčet dotčených územně samosprávných celků varianty 1 

Obec Kraj 

Hodslavice  

 

Moravskoslezský 

 

Životice u Nového Jičína 

Nový Jičín 

Starý Jičín 
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Obec Kraj 

Šenov u Nového Jičína  

 

Moravskoslezský 

 

 

Kunín 

Bernartice nad Odrou 

Suchdol nad Odrou 

Hladké Životice 

Varianta 2 

 Výčet dotčených územně samosprávných celků varianty 2 

Obec Kraj 

Lešná Zlínský 

Starý Jičín  

 

 

 

Moravskoslezský 

 

 

 

Jeseník nad Odrou 

Bernartice nad Odrou 

Šenov u Nového Jičína 

Kunín 

Suchdol nad Odrou 

Hladké Životice 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 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 platném 
znění. V následující tabulce jsou uvedena pouze ta rozhodnutí, která mají vztah k předkládanému 
záměru. 

 Předpokládaná navazující rozhodnutí 

Druh navazujícího řízení dle § 3 písm. g) zákona č. 
100/2001 Sb. 

Správní orgán 

Územní řízení 
Územní rozhodnutí vydá příslušný stavební úřad podle 
zákona č. 183/2006 Sb. 

Stavební řízení (vč. kolaudačního souhlasu)  
Stavební povolení a kolaudační souhlas vydá příslušný 
stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb. (MPO ČR) 

případně Společné řízení (dle § 94a zákona č. 183/2006 
Sb.)  

Územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační souhlas 
vydá příslušný stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb. 
(MPO ČR) 

 

Příslušnost MPO ČR pro vydání stavebního povolení (vč. kolaudačního souhlasu) a společného 
povolení je dán zněním § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

 

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 i údaje o biologické rozmanitosti v dotčeném území, které může být záměrem ovlivněno. 

http://www.uir.cz/obec/599468/Jesenik-nad-Odrou


 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 52 / 367 

 

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, Smlouvou o smlouvě budoucí či Vyvlastněním. 
Ve Smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvě o smlouvě budoucí bude mimo jiné uvedena 
výše náhrady za zřízení věcného břemene. Výše náhrady je obvykle stanovena dohodou 
s vlastníkem pozemku, případně dle platné legislativy.  

 Výstavba  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
rozlišuje odnětí pozemků zemědělského půdního fondu na trvalé a dočasné. 

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely podle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, je třeba souhlasu 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr nelze povolit podle zvláštních právních 
předpisů bez tohoto souhlasu, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 zákona. 

Souhlasu orgánu zemědělského půdního fondu není třeba, má-li být ze zemědělského půdního 
fondu odňata zemědělská půda pro umístění stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud 
v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 nebo k nezemědělským účelům po dobu 
kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li 
termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně 
oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. 

Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  

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.  

Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k dočasnému odnětí není třeba, neboť 
organizace výstavby nového dvojitého vedení se předpokládá tak, aby doba výstavby nepřesáhla 
dobu jednoho roku. 

Časově omezený zásah do zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného odnětí půdy ze 
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.  

Dočasné uložení materiálu potřebného pro výstavbu vedení je řešeno formou pronájmu potřebných 
ploch či objektů u cizích organizací v blízkém okolí trasy vedení 400 kV. 

Pro přístupové cesty budou v maximální míře využívány stávající komunikace. V případě potřeby 
budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou zřízeny provizorní sjezdy. 
Od existujících komunikací budou do trasy vedení a ke stožárovým místům stanoveny příjezdové 
cesty výhradně v koridoru vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v dalším 
stupni projektové dokumentace, na dodržování využívání stanovených příjezdových cest bude 
důsledně dbáno. Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno o minimalizaci 
škod na zemědělských pozemcích.  

ZOV, zpracovávané v dalším stupni projektové přípravy záměru, musí obsahovat jednoznačné 
určení přístupových cest, montážních ploch, ploch zařízení staveniště a nepřehlédnutelně musí 
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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. 

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 uvede staveniště do původního stavu. 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. v platném znění. 

Trasa záměru 

Předpokládá se časově omezený zásah do zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného 
odnětí půdy ze ZPF na ploše v součtu cca 35 ha, bude se jednat o časově a prostorově rozptýlený 
zásah. 

Varianta 1 

Předpokládá se časově omezený zásah do zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného 
odnětí půdy ze ZPF na ploše v součtu cca 23 ha, bude se jednat o časově a prostorově rozptýlený 
zásah. 

Varianta 2 

Předpokládá se časově omezený zásah do zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného 
odnětí půdy ze ZPF na ploše v součtu cca 22 ha, bude se jednat o časově a prostorově rozptýlený 
zásah. 

Organizace výstavby nového dvojitého vedení v jakékoliv z variant trasy se předpokládá tak, aby 
doba výstavby nepřesáhla dobu jednoho roku. Dočasné odnětí pozemků ze zemědělského 
půdního fondu dle § 9 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění se proto nepředpokládá. 
V případě výstavby záměru se jedná o postupný, rozptýlený a maloplošný zábor. 

Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu  

Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze ZPF dle zákona č. 
334/1992 Sb. v platném znění je nutné v případě, že plocha stožárů nadzemního vedení přesáhne 
v jednotlivých případech plochu 30 m2. U tohoto vedení bude tato hodnota překročena u všech 
stožárových míst. K trvalému záboru zemědělského půdního fondu dojde v jednotlivých 
stožárových místech v rozsahu základů stožárové konstrukce. Plocha záboru jednotlivých stožárů 
se odvíjí od typu stožáru a jeho výšky a zakládacích podmínek v závislosti na kvalitě podloží.  

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 je nutno šetrně skrýt ornici a po ukončení stavby skrytou orniční 
vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav. 

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 
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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. 

Trasa záměru 

V případě řešeného vedení je uvažovaná plocha trvalého záboru cca 0,8 ha pro předpokládaný 
počet 94 ks stožárů (z celkového počtu 95 stožárů), z toho 69 nosných a 25 kotevních, umístěných 
na ZPF. Uvažované počty a plochy stožárů mohou být zpřesněny v dalším stupni projektové 
přípravy (Dokumentace pro územní řízení) na základě závěrů procesu EIA a podrobného 
inženýrsko-geologického průzkumu. 

Varianta 1 

Pro variantu 1 se předpokládá 64 stožárů tvaru Dunaj, umístěných na ZPF (z celkového počtu 65 
stožárů), z toho 46 nosných a 18 kotevních, to představuje zábor ze ZPF v rozsahu cca 0,64 ha.  

Varianta 2 

Pro variantu 2 se předpokládá 61 stožárů tvaru Dunaj, umístěných na ZPF (z celkového počtu 62 
stožárů), z toho 46 nosných a 15 kotevních, to představuje zábor ze ZPF v rozsahu cca 0,6 ha. 

 

Třída ochrany půd 

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 
využít 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. 

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).  
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Trasa záměru 

Seznam dotčených BPEJ, dotčených trasou záměru, je uveden v následující tabulce. 

 Seznam dotčených BPEJ trasou vedení  

BPEJ Třída ochrany Počet stožárů 

61200, 61400, 65600, 66100 I. 9 

61410, 64210, 64300, 64310, 65800,  II. 42 

64400, 64410, 64600, 64602, 64610, 64702, 65900, 66401 III. 24 

62021, 64612, 64811, 64911 IV. 17 

67001, 66701 V. 2 

 

Průběh trasy nového dvojitého vedení ve vztahu k dotčení tříd ochrany zemědělského půdního 
fondu je znázorněn na následujícím obrázku. Z obrázku je patrné, že budou zasaženy všechny 
druhy tříd ochrany ZPF. Třídy ochrany představují dle zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, 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 (Výzkumný ústav 
meliorací a ochrany půdy, v.v.i., eKatalog BPEJ). 

 Bonita půd v trase záměru a jeho variant trasy 

 
(Zdroj: http://mapy.vumop.cz) 

 

 

http://mapy.vumop.cz/
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Co se týká druhů půd, které budou záměrem dotčeny, tak jejich charakteristika bude provedena až 
na základě inženýrsko-geologického průzkumu, který bude proveden v dalších fázích projektové 
dokumentace. 

Varianta 1 

Trasa varianty1 se dotýká všech tříd ochrany ZPF. Podrobnější hodnocení nebylo provedeno 
vzhledem k tomu, že není známo konkrétní umístění stožárových konstrukcí. 

Varianta 2 

Trasa varianty1 se dotýká všech tříd ochrany ZPF. Podrobnější hodnocení nebylo provedeno 
vzhledem k tomu, že není známo konkrétní umístění stožárových konstrukcí. 

 

 Provoz  

Vlastní provoz nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV nevznáší žádné nároky 
na zábor ZPF.  

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 (č. 458/2000 Sb. v platném znění) 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. 

Během výstavby a provozu vedení bude postupováno s ohledem na platné legislativní předpisy. 

 Výstavba  

Dle § 3 odst. 1) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném 
znění, jsou pozemky určené k plnění funkcí lesa pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly 
lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší 
než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu 
státní správy lesů. Mezi PUPFL dále patří zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, pozemky 
nad horní hranicí dřevinné vegetace, s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdových 
komunikací, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF a jestliže s lesem 
souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství. 

Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Dle § 15 odst. 3 citovaného zákona lze bez odnětí na PUPFL umístit mimo jiné stožáry nadzemních 
vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2. U tohoto vedení bude tato 
hodnota překročena u všech stožárových míst.  

Trasa záměru 

V celé trase záměru bude na PUPFL umístěn 1 nosný stožár č. 319 v k. ú. Skalička u Hranic. 
Předpokládaná plocha trvalého záboru činí cca 0,01 ha. 
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Varianta 1 

Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,01 ha 
půdorysu základů 1 ks nosného stožáru, umístěného na PUPFL. 

Varianta 2 

Trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se předpokládá v rozsahu cca 0,01 ha 
půdorysu základů 1 ks nosného stožáru, umístěného na PUPFL. 

Uvažované počty a plochy stožárů mohou být zpřesněny v dalším stupni projektové přípravy na 
základě závěrů procesu EIA a podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. 

 PUPFL v širším území záměru 

 
(Zdroj: www.uhul.cz) 

 

Dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Dočasné odnětí PUPFL po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno v dalším stupni 
projektové dokumentace. 

Trvalé omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Dotčené lesní pozemky (PUPFL) v ochranném pásmu nadzemního elektrického vedení 400 kV 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.) v platném znění. 

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 14,7 m v běžné trase a zákonem stanovenou šířkou ochranného pásma od krajního vodiče 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 58 / 367 

 

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.  

Žádost o odnětí nebo o omezení bude podána orgánu státní správy lesů, v jehož obvodu má 
k odnětí nebo k omezení dojít. O odnětí nebo o omezení rozhodne ten orgán státní správy lesů, 
v jehož území se dotčené pozemky nebo jejich převážná část nacházejí. Součástí žádosti bude 
snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, případně geometrický 
plán, doklady o vlastnických právech k pozemkům, údaje lesního hospodářského plánu nebo 
osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských 
souborů a kategorií lesa, komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech, výpočet poplatku 
za odnětí, vyjádření vlastníka příp. uživatele dotčeného pozemku, vyjádření odborného lesního 
hospodáře nebo právnické osoby pověřené touto funkcí popř. další doklady dle potřeby 
a posouzení např. projekt rekultivace, projekt zalesnění. 

Dle ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění o podmínkách podnikání 
a o výkonu statní správy energetických odvětvích (energetický zákon) provozovatel přenosové 
soustavy udržuje v lesních průsecích na vlastní náklad volný pruh o šířce 4 m po jedné straně 
základů podpěrných konstrukcí nadzemního vedení podle odst. 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), 
d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či nájemci dotčených pozemků jsou povinni jim 
tuto činnost umožnit. 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou podrobně stanoveny v ZOV, jejich 
dodržování bude důsledně dodržováno dodavatelem stavby. Při zpracování dokumentace pro 
provádění stavby v „Zásadách organizace výstavby“, který musí obsahovat jednoznačné 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. Opatření 
k ochraně lesů je nutno specifikovat v dalším stupni projektové dokumentace. 

Trasa záměru 

Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru vedení 
v rozsahu cca 8,4 ha. Uvažovaný rozsah záboru PUPFL je pouze odborným odhadem. Přesný 
rozsah bude stanoven až v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro provádění 
stavby) na základě závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického posouzení.  

Varianta 1 

Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru vedení 
v rozsahu cca 5,4 ha. 

Varianta 2 

Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru vedení 
v rozsahu cca 3,0 ha. 

 

Kategorie lesů 

Dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění se lesy člení podle převažujících funkcí do tří 
kategorií, a to na lesy ochranné, lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. Posuzovaným 
záměrem budou dotčeny lesy spadající převážně do kategorie lesů hospodářských a jeden stožár 
je umístěn v kategorii lesů ochranných. Přehled dotčených PUPFL záměrem a jeho variantami je 
uveden v následující tabulce. 
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 Dotčené kategorie lesa v trase záměru 

Rozpětí stožárů č. Katastrální území Kategorie lesů dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb. 

R1 - 301 Býškovice 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

311 - 312 Malhotice 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

315 - 316 Horní Těšice 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

319 – 321 (st. č. 
319) 

Skalička u Hranic 
lesy zvláštního určení (lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních 
léčivých a stolních minerálních vod) 

328 - 329 Špičky, Kunčice 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

329 - 330 Kunčice 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

335 - 336 Kunčice 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

382 - 384 Kletné 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

 

 Dotčené kategorie lesa v trase varianty 1 

Rozpětí stožárů č. Katastrální území Kategorie lesů dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb. 

R1 – R2 
Hodslavice, Bludovice u 
N. Jičína 

lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R4 – R5 Bludovice u N. Jičína 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R5 – R6 Bludovice u N. Jičína 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R6 – R7 Loučka u N. Jičína 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R10 – R11 Loučka u N. Jičína 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R13 – R14 Kunín, Suchdol nad Odrou 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

 

 Dotčené kategorie lesa v trase varianty 2 

Rozpětí stožárů č. Katastrální území Kategorie lesů dle § 6 zákona č. 289/1995 Sb. 

R1a – R1 Vysoká u Val. Meziříčí 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R1b – R1 Perná u Val. Meziříčí 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R2 – R3 Perná u Val. Meziříčí 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R4 – R5 
Petřkovice u St. Jičína, 
Janovice u N. Jičína 

lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R5 – R6 Vlčnov u St. Jičína 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R6 – R7 Vlčnov u St. Jičína 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R7 – R8 Vlčnov u St. Jičína 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 

R9 – R10 Kunín, Suchdol nad Odrou 
lesy hospodářské (lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení) 
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 Provoz 

Vlastní provoz nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV v jakékoliv variantě umístění 
trasy 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 dvojitého vedení nemá zvláštní požadavky na odběr užitkové ani pitné 
vody, potřeba vody bude pokryta ze stávajících zdrojů. Přesnější specifikace spotřeby užitkové a 
pitné vody včetně vodních zdrojů vyplyne až z další fáze projektové přípravy záměru (dokumentace 
k povolení stavby či pro provádění stavby). 

 Výstavba 

Při realizaci záměru v jakékoliv variantě umístění trasy bude potřeba užitková voda ke zkrápění 
příjezdových cest k jednotlivým stožárům za účelem snížení prašnosti v období sucha 
a k technologickému ošetřování betonových patek při tuhnutí. 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 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.  

 Provoz 

Vlastní provoz ani údržba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV v jakékoliv variantě 
umístění trasy neuplatňují žádné nároky na odběr pitné nebo užitkové vody. 

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (např. surovinové zdroje) 

Surovinové zdroje lze 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 elektrického vedení 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, vydání z roku 2016). Největším dovozcem železných rud do ČR je Ukrajina a Rusko.  

Dalším významným a potřebným surovinovým zdrojem jsou cementářské suroviny pro výrobu 
betonu. Vápence a cementářské suroviny patří naopak v ČR k současně těženým zdrojům 
s dostatečnou zásobou. 

 Výstavba 

Záměr si nevyžádá žádné dodatečné nároky na těžbu nerostných surovin (otvírání nových ložisek, 
navýšení těžby ze stávajících zdrojů apod.). Všechny potřebné materiály (beton, ocelové 
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konstrukce stožárů a technologie, lana, izolátory apod.) budou na staveniště dovezeny 
dodavatelským způsobem. Betonové směsi pro základy stožárů budou na staveniště dováženy 
v hotovém stavu mobilními domíchávači z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele. 

Pro výstavbu vedení se předpokládá spotřeba následujících surovin, materiálů a výrobků: 

 beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství 

cca 7000 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 700 

km); 

 izolátorové závěsy - množství tohoto materiálu je dáno počtem stožárových konstrukcí, 

přičemž se jedná 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; 

 ostatní stavební materiály blíže nespecifikované. 

 

Spotřeba surovin, materiálů a výrobků pro variantní řešení: 

Vzhledem k téměř identické délce tras u obou variant je spotřeba surovin v následujícím přehledu 
platná pro obě varianty. 

 beton – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství 

cca 5000 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 360 

km); 

 izolátorové závěsy - množství tohoto materiálu je dáno počtem stožárových konstrukcí, 

přičemž se jedná 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; 

 ostatní stavební materiály blíže nespecifikované. 

 

Přesná specifikaci surovin a materiálů potřebných pro výstavbu nového dvojitého vedení vč. 
nátěrových hmot bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro 
provádění stavby). Materiály a suroviny používané při výstavbě, následném provozu a údržbě 
vedení nemohou negativně působit na životní prostředí a zdraví obyvatel. 
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 Provoz 

Ve fázi provozu je záměr přenosovým vedením elektrické energie, čili vlastní záměr v jakékoliv 
variantě umístění trasy při provozu spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných 
fyzikálními jevy a tudíž 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. 

 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 
630 tis. l za dobu výstavby nového dvojitého vedení. 

Potřeba elektrické energie ve fázi výstavby vedení bude plně pokryta mobilními elektrocentrálami. 
Na základě zkušeností z obdobných staveb lze předpokládat spotřebu elektrické energie do cca 
5,5 MWh na celou trasu stavby nadzemního vedení. 

 

Požadavky na energetické zdroje pro variantní řešení 

V případě variantních řešení lze odhadnout spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz 
nákladních automobilů, stavebních strojů a mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních 
zařízení lze odhadnout ve výši cca 415 tis. l za dobu výstavby pro každou variantní trasu 
nadzemního vedení. Potřeba elektrické energie ve fázi výstavby vedení se odhaduje do cca 3,5 
MWh na každou variantní trasu nadzemního vedení. 

 Provoz 

Ve fázi provozu je záměr přenosovým vedením elektrické energie, čili předmětný záměr v jakékoliv 
variantě umístění trasy při provozu spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných 
fyzikálními jevy a 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 
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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. 

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 následně byly vyhodnoceny vlivy záměru na tyto druhy a stanoviště. 
Při tomto typu záměru je vždy brán velký zřetel na ochranu volně žijících ptáků.  

V rámci biologické rozmanitosti je věnována pozornost také nepůvodním a invazivním druhům.  

Za nepůvodní druhy rostlin a živočichů jsou označovány (viz např. § 5 odst. 4 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) druhy, které nejsou součástí přirozených společenstev 
určitého regionu - tedy Evropy či ČR, ale v některých případech také se může jednat o druhy 
nepůvodní pouze v určité části našeho území. Invazní druh je druh na daném území nepůvodní, 
člověkem zavlečený, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž vytlačuje původní druhy.  
Invazní druhy rostlin a živočichů představují vážnou hrozbu pro přírodní lokality po celém světě. 
Společně se vzrůstajícím využíváním přírodních zdrojů, znečišťováním životního prostředí a 
změnou klimatu jsou řazeny k hlavním negativním faktorům ohrožujících stávající biodiverzitu 
původních ekosystémů. Nadto způsobují nemalé ekonomické škody a mohou též nebezpečně 
působit na lidské zdraví. Šíření invazních druhů může mít rovněž ekonomické, sociální nebo 
zdravotní dopady - omezení možnosti obhospodařování pozemků nebo zvýšení nákladů, 
znehodnocení rekreačního potenciálu území nebo šíření alergenů. 

Rozšiřování nepůvodních druhů představuje riziko z hlediska zachování biologické rozmanitosti jak 
na úrovni druhů (nebezpečí křížení a ztráty genetické variability, konkurence), tak na úrovni celých 
společenstev, a to zejména v případech, kdy má nepůvodní druh schopnosti, které jej z různých 
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důvodů zvýhodňují oproti druhům původním a začne se intenzivně rozšiřovat - takový druh pak 
bývá označován jako invazní. 

Mezi nejznámější invazní druhy v ČR patří bolševník velkolepý, křídlatky, netýkavky, zlatobýly, 
topinambur či trnovník akát, ze živočichů pak norek americký (mink), nepůvodní druhy raků aj.  

Řešení problematiky invazních druhů je v posledních letech věnována zvýšená pozornost i na 
úrovni Evropské unie. K 1. lednu 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení EP a Rady č. 1143/2014 o 
prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, které stanovuje 
základní pravidla k nejvíce problematickým invazním druhům z hlediska EU. Evropská komise 
zveřejnila v Úředním věstníku Evropské Unie Prováděcí nařízení komise (EU) 2016/1141 ze dne 
13. července 2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným 
dopadem na Unii („unijní seznam“) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014. Dne 2. 8. 2017 nabylo účinnosti Prováděcí nařízení komise (EU) 2017/1263, kterým se 
rozšiřuje unijní seznam o dalších 12 druhů. Další aktualizace je plánována na 2. čtvrtletí roku 2018, 
mezi navrhovanými druhy budou i pro ČR poměrně významný norek americký a pajasan žláznatý. 

Trasa záměru 

Záměr není v územním střetu s žádnou ptačí oblastí. Trasa el. vedení křižuje předpokládané 
migrační trasy ptáků podél vodních toků (Bečva, Odra). Vedení přechází přes evropsky významnou 
lokalitu – EVL Poodří. 

K záměru byla vydána stanoviska Krajského úřadu Olomouckého a Moravskoslezského kraje podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů vylučující možný významný vliv 
na lokality soustavy Natura 2000. Odborným posouzením vlivu záměru na EVL a PO (viz příloha č. 
8) byly EVL a PO Poodří označeny jako dotčené záměrem. Další lokality soustavy Natura 2000, 
které byly označeny jako dotčené, jsou EVL Bečva – Žebračka a PO Poodří. 

Současný stav území je velmi ovlivněn lidskou činností. V trase záměru bylo vymezeno 11 
zoologicko – botanických lokalit, které zahrnují širokou škálu biotopů. V trase záměru dle Katalogu 
biotopů ČR (2010) převažují biotopy více či méně ovlivněné člověkem, jsou to:  

 X2 – intenzivně obhospodařovaná pole 

 X5 – intenzivně obhospodařované louky  

 X8 – křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy 

 X9A – lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami 

 X9B – lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami 

 X12 – nálety pionýrských dřevin 

 X14 – vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace 

V trase vedení se rovněž nacházejí lokality, inklinující k „přírodním“ biotopům. Jedná se především 
o lokality řek Bečvy, Odry, Luhy a dalších drobných toků. Přehled jednotlivých biotopů je uveden 
v následujícím přehledu:  

 V1 - makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod 

 V4 - makrofytní vegetace vodních toků 

 M4.1 - štěrkové náplavy bez vegetace 

 T1.1 - mezofilní ovsíkové louky 

 T1.5 - vlhké pcháčové louky 

 K2.1 - vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů 

 K2.2 - vrbové křoviny štěrkových náplavů 

 K3 - vysoké mezofilní a xerofilní křoviny 

 L2.2 - údolní jasanovo-olšové luhy 

 L2.4 - měkké luhy nížinných řek  

 L3.2 - polonské dubohabřiny  

 L3.3 - karpatské dubohabřiny 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1468477158043&uri=CELEX:32016R1141
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy/$FILE/ODOIMPZ_aktualizace_20170908.pdf
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V trase záměru byly identifikovány následující invazní druhy: 

křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) a psík 
mývalovitý (Nyctereutes procyonoides). 

Variantní řešení 

Obě varianty jsou v územním střetu s evropsky významnou lokalitou a ptačí oblasti Poodří. Trasy 
variant v PO Poodří jsou ve střetu s významnými migračními trasami ptáků podél řeky Odry a dále 
v územním střetu s polygonem vymezeným jako důležité území pro potravní zásobení motáka 
pochopa. Trasy obou variant přechází přes evropsky významnou lokalitu – EVL Poodří. 

K záměru byla vydána stanoviska dotčených orgánů ochrany přírody - Krajského úřadu 
Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje a stanovisko AOPK, Regionálního pracoviště 
Správa CHKO Poodří podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Stanoviska krajských úřadů vylučující možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 
v územní působnosti krajských úřadů.  

AOPK, Regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří ve svém stanovisku uvádí, že záměr může 
mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti soustavy NATURA 2000. Důvodem pro tento závěr je, že trasa nových variant je vedena 
přes biotop předmětů ochrany PO Poodří - moták mochop a EVL Poodří - páchník hnědý a s 
ohledem na ekologické nároky výše uvedených druhů bude jejich biotop dotčen. 

Odborným posouzením vlivu záměru na EVL a PO (viz příloha č.8) byly jako dotčené označeny 
EVL a PO Poodří a PO Beskydy. 

V trasách variant byly identifikovány obdobné biotopy, rovněž převažují biotopy více či méně 
ovlivněné člověkem. Nejvýznamnějšími dotčenými biotopy jsou biotopy lesů. 

V trasách variantních řešení byly identifikovány následující invazní druhy: 

netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatka japonská (Reynoutria japonica). 

 

Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území z hlediska biologické 
rozmanitosti (fauna, flóra a ekosystémy) udává následující tabulka: 

 Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Charakteristika Trasa záměru Varianta 1 Varianta 2 

Národní park - - - 

Chráněná krajinná oblast - ANO ANO 

Maloplošná zvláště chráněná území - 
ANO (OP PR 

Svinec) 
ANO 

Lokality Natura 2000 (EVL) ANO ANO ANO 

Lokality Natura 2000 (PO) - ANO ANO 

ÚSES nadregionální ANO ANO ANO 

ÚSES regionální ANO ANO ANO 

ÚSES lokální ANO ANO ANO 

Významný krajinný prvek registrovaný ANO ANO ANO 

Významný krajinný prvek ze zákona ANO ANO ANO 

Přírodní parky  ANO ANO ANO 

Památný strom - - - 

Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin - ANO ANO 

Výskyt zvláště chráněných druhů živočichů ANO ANO ANO 
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B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (např. potřeba souvisejících 
staveb) 

B.II.6.1 Nároky na dopravní infrastrukturu 

V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro výstavbu a provoz 
nového dvojitého vedení, zejména komunikační síť. Potřebné transporty budou prováděny v 
předem stanovených trasách, navazujících na stávající veřejné komunikace, s maximálním 
využitím vymezeného koridoru vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV a v 
dalším stupni projektové dokumentace. 

Při realizaci záměru bude potřeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky ke stožárovým 
místům a naopak odvoz  přebytečné vytěžené zeminy k dalšímu opětovnému využití, případně k 
odstranění. Pro přístupové cesty budou v co největší míře využívány stávající komunikace. 
V případě potřeby budou komunikace před stavbou zpevněny a podle potřeby budou zřízeny 
provizorní sjezdy. Hranice staveniště bude maximálně dodržována a bude dbáno na minimalizaci 
škod na dotčených zemědělských pozemcích. 

Příjezdové trasy ke stožárovým místům budou mít charakter časově omezeného zásahu 
do dotčených pozemků v průběhu jednoho vegetačního období a po skončení výstavby budou 
dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vráceny k původnímu užívání. S ohledem 
na liniový charakter stavby a nízkou intenzitu stavebních i montážních činností nebude touto 
stavbou nepříznivě ovlivněna současná běžná intenzita dopravy na dotčených pozemních 
komunikacích. Stávající stav dopravní infrastruktury je ve vztahu k předmětnému záměru 
vyhovující a není nutné její rozšíření nebo zkapacitnění. 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. 

 Výstavba 

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. 
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V případě variantních řešení trasy je odhadovaný pohyb mechanismů při výstavbě vedení 
identický. 

 Provoz 

Ve fázi provozu nadzemního elektrického vedení po skončení stavebních a montážních prací jsou 
nároky na dopravní a jinou infrastrukturu prakticky 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 dopravní ani jiné infrastruktury. 

Při vzniku případné poruchy či havárie na vedení bude nutné počítat s dopravou těžké techniky, 
která bude potřebná pro její odstranění. Po dobu odstraňování vzniklé poruchy lze uvažovat 
o krátkodobém ovlivnění dopravní infrastruktury. V průběhu ojedinělých výjezdů automobilů 
do trasy záměru je nutné mít dopravní prostředky v dokonalém stavu. 

V případě variantních řešení trasy je odhadovaný pohyb mechanismů během provozu vedení 
identický. 

 

B.II.6.2 Nároky na ostatní infrastrukturu 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV bude v úseku mezi stožáry č. 349 – 350 přecházet přes 
stávající vedení o napěťové hladině 220 kV s označením V225/226 v majetku oznamovatele. 
Vzhledem k výšce stávajícího vedení 220 kV budou nutné jeho úpravy – snížení - vložením 2 x 2 
ks podchodových stožárů do trasy vedení 220 kV. 

 Výstavba 

Dva podchodové stožáry budou postaveny na místě stávajícího nosného stožáru č. 128 vedení 
V225/226 a dva podchodové stožáry budou umístěny v rozpěti mezi stožáry č. 128 –127, cca 
159 m od stávajícího stožáru č. 128 vedení V225/226. 

 Potřebné úpravy vedení 220 kV 
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Variantní řešení trasy nekladou žádné nároky na ostatní infrastrukturu. 

 Provoz 

Ve fázi provozu vedení zvn se nepředpokládají žádné nároky na ostatní infrastrukturu v dotčeném 
území. 

Žádné nároky na ostatní infrastrukturu se nepředpokládají ani v případě variantních řešení trasy. 

B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)  

Většinu výstupů lze vzhledem k charakteru záměru očekávat během výstavby nového dvojitého 
vedení. Jedná se především o emise výfukových plynů, hlukové emise, odpady v podobě starého 
betonu a stožárových konstrukcí apod. V období provozu bude nejvýznamnějším výstupem emise 
neionizujícího elektromagnetického záření, což je problematika, která je podrobně řešena v 
samostatné studii (viz Příloha č. 5) a v kapitole D.I této dokumentace. Za trvalý výstup lze rovněž 
označit samotný vzhled stavby, který mnohdy ovlivňuje krajinný ráz území, zvláště pak v případech 
vedení koridoru v přírodních parcích. 

Varianty trasy se co do charakteru výstupů nijak neliší od hlavní trasy záměru. 

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 

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. 

Stavba a provoz elektrického vedení se řadí mezi záměry s nevýznamným vlivem na kvalitu 
ovzduší. Zvýšené emise lze očekávat pouze během výstavby nového dvojitého vedení v rámci 
emisí výfukových plynů z dopravních prostředků a stavebních mechanismů. 

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). Ve výfukových plynech 
zaujímá nejvýznamnější složku dusík N2 (kolem 70 %), dále voda a CO2, u vznětových motorů je 
ve větším množství zastoupen i kyslík O2. Objemově sice malou (u vznětových motorů cca 0,1 – 
0,3 %), ale co do vlivu na kvalitu ovzduší významnou část, tvoří další složky výfukových plynů. 
Jedná se především o oxidy dusíku NOx (převážnou část tvoří NO (cca 95 %), v menší míře pak 
NO2 a N2O), oxid uhelnatý CO (vyšší emise produkuje zážehový motor), polycyklické aromatické 
uhlovodíky (PAH), těkavé organické látky (VOC) a dále pevné částice (uváděné nejčastěji jako PM 
– particulate matter či TZL – tuhé znečišťující látky). Význam emisí SO2 a Pb vzhledem 
k modernizaci vozového parku a používání nízkosirných a bezolovnatých paliv postupně klesá. 

Pevné částice jsou produktem (primárním) výhradně vznětových motorů (u zážehových se jedná 
o zanedbatelné množství). Hlavní složkou pevných částic je primární uhlík (saze), který zaujímá 
skoro 75 % obsahu. Součástí pevných částic je dále prach, popel, částečky rzi, zbytky nespáleného 
motorového oleje a paliva a mnoho dalších látek, jejichž výsledné složení závisí na typu motoru 
a dalších přídavných zařízení, mezi které patří např. filtr pevných částic. Pevné částice jsou velmi 
problematické z toho důvodu, že se na jejich povrch váže celá řada zdraví škodlivých látek (např. 
PAH). Prachové částice vznikají i jako sekundární emise při obrušování pneumatik a brzdových 
destiček, popř. i opotřebováváním dalších součástí vozidel, dále při obrušování vozovky a při korozi 
zařízení komunikací. 
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Pro snížení emisí vybraných látek byly stanoveny tzv. emisní normy EURO, které musí každý 
spalovací motor při zavádění na trh splňovat. Normy stanoví limity oxidu uhelnatého (CO), 
uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic (PM); nezabývají se oxidem uhličitým ani 
sirnými sloučeninami. V roce 2014 vstoupila v platnost zatím poslední platná verze – emisní norma 
Euro 6. 

Emise skleníkových plynů 

Mezi skleníkové plyny, které jsou součástí výfukových plynů, se řadí: vodní pára, CO2 a oxid dusný 
N2O. Zatímco voda se neřadí mezi antropogenní skleníkové plyny, oxid uhličitý i dusný ano. CO2 
je (dle Politiky ochrany klimatu ČR, 2017) nejvýznamnějším skleníkovým plynem v emisní bilanci 
ČR, v roce 2014 odpovídal za více než 82 % celkových emisí skleníkových plynů (následuje metan 
s téměř 11% podílem a oxid dusný s podílem téměř 5 %, fluorované plyny se podílí na celkových 
emisích méně než 2 %). Sektor dopravy je právě jedním z významných producentů emisí 
skleníkových plynů. Dle Národního akčního plánu čisté mobility (MPO, 2015) představovaly v roce 
1990 emise z dopravy pouhých 6,35 % celkových emisí CO2 v ČR. V roce 2005 tento podíl činil 
14,45 % a v roce 2012 dosáhly emise z dopravy 16,9 %. Dle Národního inventarizačního systému 
skleníkových plynů činily celkové emise CO2 (eq.) z dopravy v roce 1990 7.032 kt CO2 (eq.) a v roce 
2015 činila tato hodnota 17.344 kt CO2 (eq.), což je nárůst o cca 144 %. 

Spalovací motor potřebuje ke svému provozu určitý poměr vzduchu a paliva. V ideálním případě je 
pro spálení 1 kg benzínu (nafty) potřeba 14,7 kg (14,5 kg) vzduchu. Produkce CO2 při dokonalém 
spálení 1 kg nafty je 3,15 kg (k dokonalému spálení však prakticky nikdy nedochází). V přepočtu 
na litry pohonných hmot je produkce CO2 cca 2,68 kg na litr spálené nafty. Celková předpokládaná 
produkce CO2 vyvolanou dopravou tedy závisí na spotřebě pohonných hmot.  

V případě záměru výstavby nového dvojitého vedení se předpokládá spotřeba cca 630 tis. l 
nafty, což představuje produkci cca 1688 t CO2. 

V případě variantních řešení trasy se předpokládá spotřeba cca 415 tis. l nafty pro každou 
z variant, což představuje produkci cca 1112 t CO2. 

Za přímé emise skleníkových plynů je třeba považovat nejen jejich přímou produkci (v tomto 
případě výše uvedené spalování pohonných hmot), ale také změny ve využívání krajiny a lesnické 
činnosti (např. odlesňování), apod. Stavba nového dvojitého vedení si nevyžádá rozsáhlé kácení 
lesních porostů, neboť je trasa vedena převážně zemědělskou krajinou. Záměr si rovněž nevyžádá 
zásadní změnu ve využívání krajiny – dojde pouze k částečnému omezení některých činností 
(např. zemědělské a lesnické) bez významného vlivu na produkci skleníkových plynů. 

Za nepřímé emise skleníkových plynů lze v souvislosti s předkládaným záměrem považovat emise, 
které budou vznikat při zpracování odpadů, jejichž množství ovšem bude zanedbatelné. Bude se 
jednat zejména o zbytky nevyužitého betonu, části vodičů a obalové materiály. Zejména v případě 
vodičů budou zbytky recyklovány, taktéž obalové materiály budou předány k recyklaci.  

Recyklace kovového šrotu je v dnešní době pro metalurgický průmysl nepostradatelná. Snižuje 
náklady na výrobu, neboť energie vynaložená při tavení kovového šrotu je až o 60 % nižší než 
energie nezbytná k výrobě kovů při prvotním zpracování. Zpracování kovového (betonového a 
jiného) odpadu tak pomáhá šetřit omezené přírodní zdroje nerostných surovin a přírodních zdrojů, 
což v konečném důsledku znamená i nižší emise skleníkových plynů. 

Emise skleníkových plynů se sledují v souvislosti s probíhající změnou klimatu. V reakci na změnu 
klimatu je možné přijímat dva základní typy opatření: 

1) mitigační opatření - přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů 
(např. efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení 
budov, apod.). Za proveditelné mitigační opatření lze v souvislosti s navrhovaným 
záměrem zmínit využití dopravních a stavebních prostředků s co nejnižšími emisemi 
CO2, dále nenechat tyto prostředky ve zbytečném běhu, provádět důslednou kontrolu 
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technického stavu používaných strojů a zařízení a správnou organizací výstavby zkrátit 
výstavbu na co nejkratší dobu. 

2) adaptační opatření – opatření k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního 
systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu vč. jejích dopadů. Adaptační 
opatření v elektroenergetickém odvětví byly definovány ve Strategii přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (2015) a následně zapracovány do specifických cílů 
Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu, což je implementační dokument 
výše zmíněné Strategie. Mezi tyto specifické cíle patří: 

 SC26 Zajištění možnosti ostrovního provozu 

 SC27 Zajištění vysoké odolnosti přenosové sítě ČR, diverzifikace 
přepravních tras a zdrojových teritorií 

 SC31 Zvýšení ochrany kritické infrastruktury 

Realizací předkládaného záměru výstavby nového dvojitého vedení ve všech zmiňovaných 
variantách trasy dojde k posílení elektroenergetické přenosové soustavy ČR, čímž dojde k plnění 
schválených adaptačních opatření k přizpůsobení se změně klimatu v elektroenergetickém 
sektoru. 

 Výstavba 

Podle stávající legislativy ochrany ovzduší jsou rozlišovány stacionární a mobilní zdroje 
znečišťování ovzduší. Stacionární zdroje 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 kapitole B.II.6). 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 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. 

Emise způsobené dopravními mechanizmy a stavebními stroji v prostoru prováděných činností lze 
předpokládat pouze v období výstavby vedení. 

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 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 71 / 367 

 

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, případně variant trasy záměru. Při provedení výpočtů 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 vedení 
mohou objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat. 

Výstupy provedených výpočtů emisí z mobilních spalovacích zdrojů z programu MEFA 13 pro 
záměr a každou z variant trasy jsou uvedeny v následujících tabulkách: 

 Předpokládané celkové emise za období výstavby 

NOx 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

CH 
(kg) 

2961 5287 368 1025 

 

 Předpokládané celkové emise za období výstavby pro variantu 1 

NOx 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

CH 
(kg) 

1984 3532 244 684 

 

 Předpokládané celkové emise za období výstavby pro variantu 2 

NOx 
(kg) 

CO 
(kg) 

PM 
(kg) 

CH 
(kg) 

1839 3284 228 637 

S ohledem na liniový 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. 

V průběhu výstavby budou 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 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. 

Při výstavbě vedení 400 kV nejsou používány žádné prašné materiály. Jediným možným případem 
(spíše teoretickým) je v době mimořádného sucha odvoz přebytečné zeminy nákladními vozidly k 
trvalému uložení (nutno provádět zakrývání dopravovaného materiálu a vznik prašnosti tak 
minimalizovat). 

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. 
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 Provoz 

Vlastní provoz nadzemního vedení v žádné z variant umístění trasy 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. 
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. 

 

B.III.1.2 Znečištění vody 

 Výstavba 

Záměr v žádné z variant umístění trasy svým charakterem a způsobem provádění výstavby nemá 
parametry k významnějšímu znečištění povrchových, popř. podzemních vod. Všechny stožáry jsou 
umisťovány v dostatečné vzdálenosti od břehů vodních toků. 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 by hrozilo pouze při umístění deponie zemin v blízkosti 
povrchových vod a v případě silných dešťů. 

V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné zajistit, aby používané dopravní 
a mechanizační prostředky byly v dobrém technickém stavu a byly dodržovány pracovní postupy 
a preventivní opatření k zabránění znečištění povrchových vod a případným úkapům či únikům 
ropných látek. Tímto bude riziko lokálního znečištění povrchových i podzemních vod 
minimalizováno. 

 Provoz 

Provoz v žádné z variant umístění trasy vedení neovlivní kvalitu povrchových ani podzemních vod. 

 

B.III.1.3 Znečištění půdy a půdního podloží 

 Výstavba 

Během výstavby vedení v jakékoliv variantě umístění trasy bude s půdou nakládáno v rámci 
skrývky orniční vrstvy a samotném výkopu základových jam. Během těchto činností nelze zcela 
vyloučit možnost znečištění půdy a půdního podloží úkapem ropných aj. látek ze stavebních 
mechanismů. Toto riziko lze minimalizovat dodržováním legislativních předpisů (zejména § 8 
zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění) a technologické kázně. 

 Provoz 

Vlastní provoz vedení v žádné z variant umístění trasy 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 legislativních předpisů a technologické kázně. 

Případné havárie v době výstavby a provozu vedení spojené s úkapy látek znečišťujících půdu 
(např. pohonné hmoty, maziva apod.) budou neprodleně sanovány podle zpracovaného havarijního 
plánu. 
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B.III.2. Odpadní vody 

 Výstavba 

Ve fázi výstavby nového dvojitého vedení v jakékoliv z variant trasy nejsou produkovány žádné 
technologické ani splaškové odpadní vody. Záměsová voda použitá při výrobě betonu se stává 
jeho součástí a 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 dvojitého vedení v jakékoliv z posuzovaných variant trasy 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. 

B.III.3. Odpady 

Před samotnou realizací záměru v jakékoliv z posuzovaných variant trasy bude provedeno kácení 
dřevin v koridoru vedení. Takto vzniklá dřevní hmota bude po dohodě s vlastníkem pozemku 
rozřezána a ponechána na místě k využití vlastníkem. 

 Výstavba 

V průběhu výstavby nového vedení v jakékoliv variantě umístění trasy dojde ke vzniku odpadů 
převážně ve formě zbytků výkopových materiálů, betonu, částí ocelohliníkových vodičů a obalů. 
Žádný z těchto odpadů však nebude z kategorie nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad může 
teoreticky vzniknout ze zbytků barev a obalů z nátěrových hmot, dále např. to mohou být 
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 mechanizačních prostředků. Tyto rizika lze snadno minimalizovat 
dodržováním technologické kázně při užívání stavebních strojů a mechanismů. V případě 
znečištění je však nutné přistoupit k neprodlené sanaci dle havarijního plánu (např. použití 
sorbentu a následné odbagrování kontaminované zeminy). 

Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich odstranění budou stanoveny 
v dalších stupních projektové dokumentace. Vzniklý odpad bude roztříděn dle jednotlivých druhů 
a bude s ním naloženo dle platných předpisů a metodiky objednatele, bude preferováno jejich 
využití jako druhotné suroviny. 

Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci díla v následujícím přehledu je provedena dle vyhlášky 
MŽP č. 93/2016 Sb.: 

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. v platném znění a ostatními 
právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí (§ 12 zákona o odpadech). Povinnosti 
při nakládání s odpady jsou dané částí třetí zákona o odpadech, důležitý je pak zejména § 16 
tohoto zákona, který ukládá povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady. Za přepravu odpadů 
bude odpovídat dopravce. 
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 Přehled předpokládaných druhů odpadů vzniklých během výstavby vedení 

Katalogové  
č. odpadu 

Druh odpadu Kategorie 

08 
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků 
a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

- 

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

15 
Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

- 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) - 

17 01 01 Beton O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo  

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená jalová 
hornina a hlušina 

 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 
03 

O 

20 
Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 
odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 

- 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Dřevní hmota 

Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt  z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během 
výstavby bude rozřezaná a složena po dohodě s vlastníkem pozemku 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.  

Způsob nakládání dřevinami nepřesahujícími průměr 7 cm, klestem a zbytky po těžbě je nutno 
projednat s majitelem či uživatelem pozemku, nevyužitelné části se předpokládá rozdrtit v mobilním 
mulčovacím stroji a vzniklou mulčovací hmotu ponechat na pozemcích k zetlení, případně budou 
po dohodě s vlastníkem pozemku uloženy do hromad a připraveny k dalšímu využití. 

Výkopový materiál 

Při zahájení stavby bude provedena skrývka ornice v celém dotčeném území kolem jednotlivých 
patek u jednotlivých stožárových míst v mocnosti orničního profilu na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu ochrany ZPF. Odborným odhadem stanovené množství skrývané ornice činí 
cca 1 530 m3, v případě variant trasy pak cca 1000 m3 pro variantu 1 a cca 905 m3 pro variantu 2. 

Tato ornice bude přechodně deponována na vhodné části předmětných pozemků odděleně 
od podorničních vrstev a v rámci konečné úpravy okolí stavby rovnoměrně rozprostřena (okolo 
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patek nových stožárů) v původní tloušťce, 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 dalším výkopovým materiálem bude veden 
stavební deník, v němž budou obsaženy všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení účelného 
využití skryté ornice. 

Po ukončení výstavby nového dvojitého vedení bude s přebytečným výkopovým materiálem 
(neznečištěná zemina, jíl, hlušina, kamení) 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 se ukládá na legální skládce tuhého 
komunálního odpadu (TKO). Při provádění zemních prací bude kvalita vytěžených zemin 
sledována a bude s nimi nakládáno dle jejich skutečných vlastností. 

Přesná bilance zemních prací není v této fázi přípravy k dispozici, bude doplněna v rámci dalších 
stupňů projektové dokumentace.  

Lze předpokládat, že během výstavby vznikne následující množství odpadů: 

Trasa záměru 

Vytěžená zemina (17 05 01) - předpokládáme odvoz cca 7 400 m3 přebytečné podorniční zeminy.  

Varianta 1 

Vytěžená zemina (17 05 01) - předpokládáme odvoz cca 5 000 m3 přebytečné podorniční zeminy. 

Varianta 2 

Vytěžená zemina (17 05 01) - předpokládáme odvoz cca 4 500 m3 přebytečné podorniční zeminy. 

Množství ostatních výše uvedených odpadů lze určit až v následujícím stupni projektové 
dokumentace. 

 Provoz 

Vlastní provoz nadzemního vedení zvn v žádné z variant umístění trasy není zdrojem produkce 
jakýchkoliv odpadů. Odpady mohou vzniknout při obnově nátěrů ocelových konstrukcí, při 
odstraňování následků poruch a případných havárií na vedení, kdy připadá v úvahu výměna 
izolátorových závěsů, části ocelových konstrukcí nebo vodičů. Množství takto vzniklého odpadu 
nebude významné, nakládáno s ním bude podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném 
znění a jeho relevantních prováděcích předpisů.. 

Z hlediska vlivů na životní prostředí lze problematiku odpadů ve všech fázích realizace záměru 
(výstavba, provoz a údržba) vyhodnotit jako málo významnou až nevýznamnou. V průběhu 
realizace záměru je podstatné, aby při nakládání s odpady bylo postupováno v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho relevantních prováděcích předpisů.  
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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 

a) Hluk 

Součástí předkládané dokumentace je Akustická studie, zpracovaná společností AKUSTING, spol. 
s r.o. (viz Příloha č. 4), která hodnotí vliv projektovaného záměru jak z hlediska jeho provozu, tak 
z hlediska vlivu jeho výstavby na hlukovou situaci v nejbližších obydlených lokalitách podél trasy 
záměru v kontextu stávající hlukové situace v dané lokalitě. 

Posouzení hlukových limitů v průběhu výstavby a provozu záměru je provedeno zejména ve vztahu 
k nejbližší hlukově chráněné zástavbě, tj. k nejbližším obytným objektům (viz následující tabulka), 
a to ve smyslu § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších 
předpisů a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací (po novelizaci dle nařízení vlády č. 217/2016 Sb., ze dne 15. června 2016). 

Trasa navrženého dvojitého vedení je vedena téměř v celém svém koridoru zcela mimo obydlenou 
oblast. Potenciálně hlukem vedení může být dotčena lokalita obce Mankovice, kde jsou nejbližší 
obytné objekty vzdáleny od osy navrženého vedení cca 105 - 114 m. Jedná se o objekty k trvalému 
bydlení.  

Do hlukové modelace byly zahrnuty i rekreační objekty v chatové osadě v obci Kletné ve 
vzdálenosti cca 55 - 100 m od osy, které nejsou určené pro trvalé bydlení a z hlediska hluku se tak 
nejedná o zákonem chráněné objekty. Pro kontrolu však byly tyto objekty zahrnuty do hlukové 
modelace, přestože u nich nelze uplatnit žádný hlukový limit. 

 Přehled nejbližších objektů od osy nového dvojitého vedení 

Výpočtový bod Úsek stožáru č. Katastrální území Objekt 
Vzdálenost od osy 

vedení [m] 

1 371 - 372 Mankovice RD č.p. 6 114,3 

2 371 - 372 Mankovice RD č.p. 14 109,2 

1 383 - 384 Kletné objekt č.e. 50 56 

2 383 - 384 Kletné objekt č.e. 49 63,8 

Pozn.: šedě jsou vyznačeny objekty, které nejsou určeny pro trvalé bydlení a nelze u nich uplatnit žádný hlukový limit 

 Výstavba 

V období výstavby nového dvojitého vedení budou zdrojem hluku dopravní mechanizmy a stavební 
stroje (viz následující tabulka). Stavební činnosti spojené s realizací záměru byly podrobně 
popsány v kap. B.II.6 i včetně předpokládané časové náročnosti. Výstavbové práce budou probíhat 
v denní době od 7:00 – 21:00 hod. 

Jelikož je trasa vedení situována v dostatečné vzdálenosti od obydlených oblastí, doprava 
a činnosti související s výstavbou vedení nebudou intenzivní a budou časově i prostorově 
rozprostřeny, lze toto hlukové zatížení považovat za vliv nevýznamný. 

Hluk ze stavební činnosti 

Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku A je 
stanovený dle vztahu části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, takto: 

hygienický limit (7 - 21 h): LAeq,T = 65 dB 

V následující tabulce jsou uvedeny hlukové údaje ve vzdálenosti 10 m od stavebních zařízení 
používaných během a výstavby vedení. Hlukové údaje byly převzaty z akustických studií 
stavebních prací vypracovaných firmou Akusting, případně získány z měření hluku provozu daného 
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zařízení nebo z databáze firmy Akusting s hlukovými údaji zemních strojů. Měření bylo prováděno 
ve vzdálenosti 10 m od stroje při obou provozních stavech – chod naprázdno a chod v záběru. 
Proběhlo v několika bodech okolo každého nářadí nebo stroje a ze získaných hodnot byl vypočítán 
energetický průměr. V tabulce se uvádí průměrné celkové hodnoty pro vzdálenost 10 m. 

 Přehled nejbližších objektů od osy nového dvojitého vedení 

Stavební zařízení Ekvivalentní hladina LA eq.T v 10 m od zařízení   

Nákladní (sklápěcí) automobil 65 dB 

Mobilní jeřáb (autojeřáb) 65 dB 

Rypadlonakladač  65 dB 

Domíchávač  65 dB 

Dieselagregát + elektrické vibrátory 70 dB 

Navíjecí a brzdné zařízení  60 dB 

Montážní plošina  50 dB 

Traktor 65 dB 

 

Stanovení bezpečné vzdálenosti pro provádění stavby 

Akustickou studií (AKUSTING, spol. s r.o., 04/2018) byly dále výpočtem součinnosti strojů při 
jednotlivých fázích výstavby stanoveny tzv. „bezpečné vzdálenosti“, tedy vzdálenosti, od kterých 
jsou již chráněná místa spolehlivě mimo dosah nadlimitního působení hluku (viz následující 
tabulka). Ve výpočtech je zahrnuta skutečná doba chodu zařízení během 14-ti hodinového 
pracovního dne.  

Pro výpočty byl použit program HLUK+, verze 11.51. V prostředí programu HLUK+ byl vytvořen 
akustický model jednotlivých etap výstavby vedení.  

 Bezpečné vzdálenosti vůči nadlimitnímu působení hluku 

Fáze výstavby 

Synergické působení strojů ve vzdálenosti 10 m 
Bezpečná 
vzdálenost 

Výkopy základů LA eq.14  = 73,6 dB 31 m 

Betonáž základových patek – pouze 2 h denně LA eq.14h  = 62,8 dB 9 m 

Montáž a stavba stožárů (štokováním) LA eq.14h  = 68,7 dB 16 m 

Tažení vodičů LA eq.14h  = 66,8 dB 16 m 

Terénní úpravy LA eq.14h  = 71,2 dB 22 m 

Největší „bezpečná vzdálenost“ uvedená v tabulce výše byla vypočítána při výkopech základů (31 
m). Ostatní fáze výstavby jsou již méně hlučné a tomu odpovídají také vypočítané bezpečné 
vzdálenosti. Hluk při výstavbě nového dvojitého vedení je z největší části lokalizován do prostor 
stožárových míst - nejhlučnější operace jsou prováděny při výkopových pracích. Montáž vodičů je 
z hlediska hluku méně významnou a poměrně okrajovou záležitostí. 

 

Hluk ze stavební činnosti v jednotlivých lokalitách 

V Akustické studii byl dále proveden modelový výpočet hluku z nejhlučnějších fází výstavby vedení 
v posuzované lokalitě Mankovice a orientačně také v lokalitě Kletné, kde se trasa vedení přibližuje 
k obytným, resp. rekreačním objektům. Výpočtové body jsou umístěny u fasád chráněných objektů 
převážně ve výšce 3 a 6 m; u rekreačních objektů jsou body umístěny ve výšce 3 m.  

V lokalitě Mankovice byla provedena modelace nejhlučnější fáze výstavby. Dále je uvedena také 
hluková mapa etapy, sloužící pro dokreslení situace – hladiny jsou vykresleny bez korekce na odraz 
od fasády. Hladiny hluku v mapě jsou vykresleny ve výšce 3 m nad terénem.  
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Lokalita Mankovice 

Výsledky modelových výpočtů v lokalitě Mankovice jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Hluk ze stavební činnosti v lokalitě Mankovice 

CHVePS LAeq(dB) 

Lokality 
Výpočtový 

bod 
Objekt 

Výška 
výpočtového 

bodu 

Vzdálenost od 
nejbližšího 

stožáru 

Hluk 
z výstavby 

(dB) 

Hlukový limit 
(dB) 

Mankovice 

1 RD č. p. 6 3 190 m 42,8 

65 
1 RD č. p. 6 6 190 m 42,8 

2 RD č. p. 14 3 140 m 45,9 

2 RD č. p. 14 6 140 m 45,9 

 

Z tabulky je zřejmé, že v nejhlučnějších fázích výstavby během výkopů základů nebude docházet 
k překračování hlukových limitů. Ostatní fáze výstavby jsou méně hlučné a tomu odpovídají také 
vypočítané bezpečné vzdálenosti – max. bezpečná vzdálenost je 22 m (terénní úpravy), existuje 
tak reálný předpoklad bezpečného dodržení limitu 65 dB v CHVePS bez dalších opatření. 

 Mapa hladin akustického tlaku v lokalitě Mankovice 

 
(Zdroj: Akusting, s.r.o.) 

 

Lokalita Kletné 

V lokalitě Kletné se trasa vedení přibližuje na méně než 100 m pouze k nechráněným rekreačním 
a hospodářským objektům. Výpočet hluku z výstavby je tak pouze orientační – na objekty se 
nevztahují hlukové limity. 

Nejbližší navržený stožár č. 384 je vzdálený od objektu č. e. 41 cca 190 m.  

Vzhledem k tomu, že hluk při výstavbě nového vedení je lokalizován z největší části do prostoru 
stožáru, kdy největší bezpečná vzdálenost při nejhlučnější fázi výstavby je 31 m, lze konstatovat, 
že u objektu č. e. 41 bude teoretický limit 65 dB při výstavbě stožáru s rezervou dodržen.  

Ostatní činnosti při výstavbě vedení jsou opět méně hlučné, vypočtené bezpečné vzdálenosti při 
jednotlivých fázích jsou tak ještě kratší. 
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Protihluková opatření pro období výstavby vedení 

Z výpočtů hluku z výstavby navrženého vedení vyplývá, že limit 65 dB pro hluk ze stavební činnosti 
bude u obytných a rekreačních objektů v obou řešených lokalitách při všech fázích výstavby 
prokazatelně nepřekročen, protihluková opatření pro fázi výstavby záměru se proto nenavrhují. 

Na základě výsledků 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,T = 65,0 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 Provoz 

Trasa záměru 

Vzhledem k tomu, že posuzované nové dvojité vedení je zatím ve fázi návrhu, bylo pro získání 
hodnot v referenčních bodech u vedení nutné provést měření u konstrukčně identického vedení. 
Pro měření bylo zvoleno stávající zdvojené vedení 2 x 400 kV Slavětice – Sokolnice v lokalitě 
Pravlov. Měření hluku z provozu u identického vedení 2 x 400 kV je součástí Akustické studie (viz 
Příloha č. 4). 

Klimatické podmínky při měření stávajícího dvojitého vedení 400 kV Slavětice - Sokolnice 
v referenčních bodech neodpovídaly zcela definici extrémních podmínek, při kterých je hlasitost 
sršení a koróny nejvyšší. Sršení v referenčních bodech bylo zřetelně slyšitelné, avšak hodnota 
zjištěná měřením v referenčním bodě pod vedením je o téměř 3 dB nižší, než hodnota dvojitého 
vedení vypočítaná z náměrů provedených v extrémních klimatických podmínkách u vedení 
V406/407 Kočín – Mírovka v lokalitách Hvozdec a Olešná (okres Pelhřimov). Naopak hodnoty 
zjištěné v referenčním bodě pod stožáry vedení Slavětice - Sokolnice odpovídají hodnotám 
vypočítaným pro dvojité vedení z hodnot naměřených pod stožárem v lokalitách Hvozdec a Olešná.  

S ohledem na tyto výsledky byly pro modelaci hluku vedení použity jako zdroje hluku hodnoty 
naměřené v lokalitách Hvozdec a Olešná (okres Pelhřimov).  

Terén je ve všech případech modelován jako odrazivý a na žádném místě nebyla modelována 
zeleň – výpočty jsou tímto mírně posunuty na stranu bezpečnosti.  

Akustické výkony modelovaných zdrojů vychází z měření, které provedl zpracovatel akustické 
studie v rámci zakázek obdobného charakteru a jejichž výsledky jsou součástí databáze zdrojů 
firmy. Předpokládá se nejhorší stav – sršení na stožárech a zároveň korónu na vedení. Pro 
jednoduché vedení je uvažováno pod stožárem LAeq,T = 34,0 dB, pro dvojité vedení LAeq,T = 37,0 
dB. Koróna na vedení je uvažována pro jednoduché vedení pod vedením LAeq,T = 31,1 dB a pro 
dvojité vedení LAeq,T = 34,1 dB. Sršení na stožárech vedení je idealizováno jako bodový zdroj 
umístěný ve výšce 28 m nad terénem pro zvn 400 kV.  

Koróna na vedení je idealizována jako liniový zdroj umístěný do minimální výšky pro dané vedení 
– ve výšce 12 m nad terénem pro zvn 400 kV. 

Zjištění hlukových parametrů zvn bylo provedeno za extrémních podmínek, odpovídajících 
podmínkám vzniku akustických jevů (sršení na stožárech a koróně na vedení). Vycházíme 
ze souboru hodnot naměřených na různých místech ČR a předpokládáme složení nejhorších 
případů pro modelované zvn po celých 24 h. Provoz vedení je nepřetržitý. Byl modelován výhledový 
stav po realizaci dvojitého vedení 400 kV v denní a noční době.  

Na základě provedeného měření hladin hluku v blízkosti stávajícího vedení 2 x 400 kV byla 
namodelována hluková situace ve zvolených lokalitách, ve kterých je trasa záměru situována do 
blízkosti CHVePS a CHVeP.  
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Lokalita Mankovice 

Nejblíže obytným objektům se trasa vedení přibližuje v lokalitě obce Mankovice. Nejbližší obytné 
objekty čp. 14 a čp. 6 jsou od osy vedení vzdáleny 109 m, resp. 114 m. V lokalitě obce Kletné se 
některé objekty nachází ve vzdálenosti cca (52 -100) m od osy vedení. Jedná se však pouze o 
rekreační objekty bez čísla popisného, uvedené v katastru nemovitostí jako „jiná stavba“ – 
z hlediska hlukové legislativy se tak nejedná o chráněné objekty.  

Kontrolní měření stávajícího hluku pozadí tak bylo provedeno v lokalitě obce Mankovice, u 
nejbližších chráněných objektů. 

Hluk pozadí v lokalitě je tvořen zejména poměrně výrazným hlukem dopravy dálnice D1, a to 
v denní i v noční době. Při měření byla snaha o vyloučení průjezdů nejhlučnějších nákladních aut 
po D1 (pokud bylo možné je sluchově rozlišit).  

Vzhledem k tomu, že měřený objekt byl oplocen, byl měřicí bod umístěn u plotu v úrovni západní 
fasády objektu (mikrofon nasměrován k plánovanému vedení). Vzhledem k charakteru lokality a 
převládajícímu hluku dálnice D1, jsou naměřené hodnoty platné pro celou hodnocenou lokalitu 
Mankovice v blízkosti navrženého vedení. 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku z provozu dvojitého vedení 
v jednotlivých výpočtových bodech a jejich porovnání s limity pro denní a noční dobu.  

 Výsledky výpočtu hluku z provozu vedení v denní době 

CHVePS LAeq(dB) 

Lokalita 
Výpočtový 

bod 
Objekt 

Výška výpočtového 
bodu 

Výpočet Hodnocení 
Hlukový limit 

(dB) 

Mankovice 

1 RD č. p. 6 3 23.3 dodržen 

50 
1 RD č. p. 6 6 23.3 dodržen 

2 RD č. p. 14 3 24.4 dodržen 

2 RD č. p. 14 6 25.6 dodržen 

 

 Výsledky výpočtu hluku z provozu vedení v noční době 

CHVePS LAeq(dB) 

Lokalita 
Výpočtový 

bod 
Objekt 

Výška výpočtového 
bodu 

Výpočet Hodnocení 
Hlukový limit 

(dB) 

Mankovice 

1 RD č. p. 6 3 23.3 dodržen 

40 
1 RD č. p. 6 6 23.3 dodržen 

2 RD č. p. 14 3 24.4 dodržen 

2 RD č. p. 14 6 25.6 dodržen 
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 Mapa hladin akustického tlaku z provozu vedení v lokalitě Mankovice 

 
(Zdroj: Akusting, s.r.o.) 

 

Hodnoty ve výpočtových bodech od navrženého dvojitého vedení nepřekračují 25 dB, to znamená, 
že hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů ve výši 50/40 dB je ve všech výpočtových 
bodech s velkou rezervou dodržen. 

Průměrná hodnota hluku pozadí zjištěná z provedených náměrů v denní době je 46,0 dB. Tato 
hodnota výrazně převyšuje vypočítaný hluk z provozu navrženého vedení.  

Kontrolně byl proveden logaritmický součet hodnoty hluku pozadí v denní době a nejvyšší 
vypočítané hodnoty hluku vedení (25,6 dB). Vypočítaná celková hodnota je 46,0 dB, to znamená, 
že hluk provozu vedení se v denní době na celkové hlukové situaci v lokalitě nijak neprojeví.  

Průměrná hodnota hluku pozadí v noční době je 40,7 dB – tato hodnota opět výrazně převyšuje 
vypočítaný hluk z provozu vedení. I pro noční dobu byl proveden kontrolní součet hluku stávajícího 
nočního pozadí a nejvyšší vypočtené hodnoty hluku vedení (25,6 dB). Celková hodnota zjištěná 
součtem v noční době je 40,8 dB – vlivem provozu vedení tak došlo k navýšení hluku ve 
výpočtovém bodě o 0,1 dB. 

Provedené výpočty jsou pouze orientační a celkové hodnoty vzniklé součtem hluku pozadí a hluku 
vedení nelze vztáhnout k žádnému limitu. Pozadí v lokalitě je tvořeno dopravním hlukem z D1, na 
který se vztahují zcela jiné limity než na hluk stacionárních zdrojů (vedení).  

 

Lokalita Kletné 

V lokalitě Kletné se navržená trasa vedení v žádném místě nepřibližuje k chráněným objektům, ani 
k chráněnému venkovnímu prostoru. Na méně než 100 m se trasa vedení přibližuje pouze 
k chatové osadě umístěné u jižního okraje obce. Veškeré dotčené objekty v chatové osadě jsou v 
katastru nemovitostí vedeny jako „jiná stavba“ příp. „stavba pro rodinnou rekreaci“, nejedná se tedy 
o objekty chráněné. Výpočet hluku z provozu vedení je tak v této lokalitě pouze orientační. 

V této lokalitě nebyl vzhledem k absenci chráněných budov zjišťován hluk pozadí, v tabulce jsou 
tak uvedeny pouze hodnoty samostatného provozu vedení ve výpočtových bodech. 
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 Orientační výpočet hluku z provozu vedení v noční době v lokalitě Kletné 

CHVePS LAeq(dB) 

Lokalita 
Výpočtový 

bod 
Objekt 

Výška výpočtového 
bodu 

Výpočet Hodnocení 
Hlukový limit 

(dB) 

Kletné 

1 chata č. e. 50 3 25.5 - 

- 2 chata č. e. 49 3 25.4 - 

3 chata č. e. 41 3 24.9 - 

Výpočet hluku z provozu vedení byl proveden pouze orientačně – žádný z objektů v blízkosti 
vedení nelze považovat za chráněný. Hodnoty zjištěné ve výpočtových bodech u nejbližších 
objektů však nepřekračují 30 dB – v případě uvažování teoretického limitu 50/40 dB pro denní/noční 
dobu tak lze konstatovat, že tento limit je s rezervou dodržen.  

 

 Mapa hladin akustického tlaku z provozu vedení v lokalitě Kletné 

 
(Zdroj: Akusting, s.r.o.) 

 

Varianty trasy 

Pro varianty trasy nebyly výpočty hluku navrženého vedení zpracovány. 

 

b) Vibrace 

Při budování základů stožárů, případně montáži stožárů, jak v případě hlavní trasy, tak v případě 
variant trasy, mohou krátkodobě vznikat vibrace. Nicméně s ohledem na dostatečnou vzdálenost 
trasy záměru od obydlených lokalit a časově a prostorově omezené stavební práce, lze vliv vibrací 
v dotčeném území považovat za nevýznamný. 

V případě hlavní trasy, stejně tak i v případě variant trasy vlastní provoz nadzemního vedení není 
zdrojem vibrací. 
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B.III.4.2 Záření 

a) Ionizující záření 

V případě hlavní trasy, stejně tak i v případě variant trasy není nadzemní vedení o napěťové hladině 
400 kV během výstavby či provozu zdrojem ionizujícího záření. 

b) Neionizující záření 

Provoz vedení o napěťové hladině 400 kV bude zdrojem elektromagnetického neionizujícího 
záření. Neionizující záření je definováno dle Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. v platném znění 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 nařízení vlády č. 291/2015 Sb. v platném 
znění 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 bezpečně chráněny proti všem známým zdraví škodlivým účinkům 
zdroje elektromagnetického pole (energetického vedení). 

Pro frekvenci 50 Hz vyplývají z nařízení vlády tyto nejvyšší přípustné hodnoty: 

 Nejvyšší přípustné hodnoty modifikované intenzity elektrického pole 

Cílová skupina Modifikovaná intenzita elektrického pole (V.m-1) 

Pro zaměstnance Emod = 1 

pro fyzické osoby v komunálním prostředí Emod =  0,2 

 

Problematika elektromagnetického neionizujícího záření z provozu nového dvojitého vedení je 
detailně řešena v textu dokumentace, v kapitole D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, která 
vychází ze zpracované studie Posouzení vlivu neionizujícího záření pro nadzemní vedení 
o napěťové hladině 400 kV (viz Příloha č. 5).  

Variantní trasy nebyly z hlediska vlivu neionizujícího záření posouzeny. 

 

B.III.4.3 Zápach a jiné výstupy 

Výstavba a provoz nového dvojitého vedení 400 kV v žádné z variant umístění trasy nejsou zdrojem 
žádného zápachu. 

Žádné jiné výstupy nejsou v průběhu výstavby a provozu vedení zvn známy. 

 

B.III.5. Doplňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 

Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny 

Realizace posuzovaného záměru jak v případě hlavní trasy, tak i v případě variant trasy 
nepředstavuje významné zásahy do terénu. K úpravě terénu dojde pouze v místech stožárových 
míst při výkopu základových jam a následně při úpravách terénu po dokončení výstavby 
stožárových konstrukcí. V určitých případech (nevhodný terén) je možná úprava terénu pro 
bezpečný pohyb stavební techniky. Skrytá ornice bude během terénních úprav rozprostřena 
v nejbližším okolí stožárových míst, zbylý nepoužitelný výkopový materiál bude uložen na legální 
skládce TKO. Součástí dokumentace EIA jsou i Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz 
(viz Příloha č. 9) záměru a variant trasy, které se problematikou zásahů do krajiny detailně zabývají. 
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Kácení zeleně na nelesní půdě 

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,  Metodického pokynu 
MŽP (částka č. 5/2014) k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a Metodické instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP (částka č. 7/2013). 

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 ZOPK není třeba k odstraňování 
dřevin v ochranném pásmu vedení provozované elektrizační soustavy.  

Dle novely stavebního zákona s platností od 1. 1. 2018 bude 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 
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. 

Je však nutné podat oznámení o kácení dřevin příslušnému orgánu ochrany přírody. Oznámení 
o kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 a 4 ZOPK (dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm 
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených 
zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2) přijímají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 
případně krajské úřady, správy Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. 

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 (mimo EVL), případně krajský úřad, správy 
Národních parků a CHKO, újezdní úřady či MŽP. 

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí být podáno písemně nejméně 15 dní předem 
příslušnému orgánu ochrany přírody, který může kácení zakázat, omezit nebo pozastavit v případě, 
že odporuje požadavkům na ochranu dřevin. 

V případě 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 rezervacích, 
přírodních památek a jejich ochranných pásmech jsou příslušným orgánem krajské úřady. Správy 
CHKO jsou v tomto případě příslušným orgánem ochrany přírody pro území národní přírodní 
rezervace, národní přírodní památky a jejich ochranná pásma. Správy národních parků jsou 
příslušným orgánem ochrany přírody pro území národních parků. 

Trasa záměru 

Vzhledem ke skutečnosti, že nové dvojité vedení bude umístěno 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 na ploše v souhrnu cca 4 ha. Z této plochy 
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cca 3,2 ha představuje plantáž borovice lesní a modřínu opadavého na orné půdě v k. ú. Suchdol 
nad Odrou a Kletné mezi stožáry č. 380 - 383. Ve zbytku trasy se bude jednat o maloplošné kácení 
dřevin charakteru rozptýlené zeleně na mezích, podél vodních toků apod.. 
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. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 bude vyžadovat kácení mimolesní zeleně, dle odborného odhadu se bude jednat 
o jednotlivé stromy až skupiny stromů a keřů na ploše v celkovém součtu cca 3,9 ha. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 bude vyžadovat kácení mimolesní zeleně, dle odborného odhadu se bude jednat 
o jednotlivé stromy až skupiny stromů a keřů na ploše v celkovém součtu cca 2,7 ha. 

 

Ochranná pásma 

Dle § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. vznikne dnem nabytí právní moci územního 
rozhodnutí o umístění stavby nového dvojitého vedení ochranné pásmo (OP), které má zajistit 
kromě spolehlivého provozu nadzemního vedení i ochranu života, zdraví a majetku osob. Jak již 
bylo popsáno v kapitole B.I.6.1, celková šířka koridoru OP pro dvojité vedení o napěťové hladině 
400 kV s nosnými stožáry tvaru Dunaj činí 69,4 m v běžné trase. Pro ochranné pásmo nadzemního 
vedení 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. 

Při výstavbě vedení v případě hlavní trasy, tak i v případě variant trasy 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, 
plynovodů 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 environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

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. v platném znění 
(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. 

Podrobnější přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území je 
uveden v následujících podkapitolách. 

 

C.I.1. Struktura a ráz krajiny 

Pro potřeby dokumentace EIA bylo zpracováno Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz (viz Příloha 
č. 9). Cílem této studie je posoudit, jakou měrou se navrhovaný záměr bude dotýkat znaků a hodnot 
krajinného rázu a zdali je navržen s ohledem na zákonná kritéria, uvedená v § 12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Krajinný ráz dotčeného území je 
podrobně popsán v kapitole C.II.6. 

Trasa záměru 

Z hlediska krajinného rázu trasa záměru zahrnuje široké území, které je dáno charakterem 
liniového záměru. V jižní části prochází členitou lesozemědělskou krajinou Podbeskydské 
pahorkatiny. Dominantou tohoto území je široká niva řeky Bečvy. Od Hranic na Moravě až po 
Kletné vede trasa záměru oblastí ploché sníženiny Moravské brány v široké nivě Odry, která je na 
severu lemována Oderskými vrchy. Dominantou území je řeka Odra. 

Z geomorfologického hlediska se celé zájmové území nachází ve dvou soustavách. V začátku 
prochází trasa záměru soustavou Vnějších Západních Karpat. Mezi obcemi Kunčice a Hladké 
Životice se jedná o soustavu Vněkarpatských sníženin.  

Přítomnost složek a prvků přírodní povahy 

Vodní prvky se na krajinném rázu podílejí významně. Řeka Odra protékající mělkým údolím a řeka 
Bečva zaříznutým údolím a širokou nivou. Obě řeky jsou významným krajinným fenoménem oblasti. 
Mezi těmito řekami protéká ve střední části prostoru řeka Luha s rybníky a významným břehovým 
doprovodem. Jsou to dominantní prvky, které utváří modelaci reliéfu v celém koridoru vedení. Trasa 
vedení mimo tyty řeky kříží dalších 30 vodních toků. Mezi nejvýznamnější toky, které se podílejí na 
krajinném rázu, patří Malhotický potok, Nihlovský potok, Hlubocký potok, Račí potok, Vraženský 
potok, Kletenský potok. 

Lesy se podílejí na krajinném rázu vymezené oblasti, ale nejsou dominantním prvkem a zásadním 
znakem. Větší část přirozeného lesního krytu tvoří dubové bučiny, jejich druhová skladba i struktura 
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je však na převážné části území ovlivněna lesními zásahy včetně častých převodů na smrkové 
monokultury. Poměrně zachovalé jsou lužní lesy v nivách toků.  

Mokřady a rybníky se okrajově podílejí na krajinném rázu vymezeného koridoru vedení. Nejsou 
dominantními prvky, jsou to plošné a bodové biotopy zvyšující druhovou biodiverzitu území. Mezi 
významné rybníky patří Horní a Dolní Bělotín v nivě Luha a rybníky v nivě Odry, což je Vraženský 
rybník, rybník Cíp a rybník U sušičky. 

Historický vývoj krajiny 

Moravská brána je od pradávna klíčovou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v celoevropském 
pohledu pak Pobaltí se Středomořím. Osídlení zde bylo již v době kamenné, jak to dokazují 
archeologické nálezy z této oblasti. Od pravěku jí procházela Jantarová stezka, později jí byla 
vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí Habsburské monarchie – Severní dráha 
císaře Ferdinanda – spojující metropoli Vídeň s Haličí, Moravskou branou prochází také dálnice 
D1, evropské silnice E442 a E462, a v plánech jí potenciálně vede i průplav Dunaj-Odra. Prostor 
Moravské brány hrál důležitou roli nejen v osídlovacím procesu v rámci celé Moravy, ale do jisté 
míry plnil důležitou funkci transformační dálnice, která byla využívána a zároveň vytvářela příznivé 
předpoklady pro vývoj osídlení pravěkého a protohistorického období. Moravská brána mohla dost 
dobře fungovat jako kontaktní zóna, kde v jednotlivých obdobích pravěkého vývoje docházelo k 
ovlivňování mezi jednotlivými kulturními okruhy a skupinami. Stejně jako v mladším období, kdy 
tudy probíhala jedna z větví tzv. Jantarové stezky, mohlo zde v období neolitickém docházet k 
výměně surovinného materiálu na výrobu štípané industrie Některá sídliště kultury sledují původní 
tok řeky Bečvy a jsou situována na starých říčních terasách nad záplavovým územím řeky. Na 
krajinném rázu vymezeného koridoru vedení se významně podílejí obce i sídla. 

Varianta 1 

Historický vývoj krajiny 

Krajinný prostor náleží do jednoho z nejdříve osídlených území v Čechách, s čímž úzce souvisí i 
velký kulturní význam celé oblasti. Dle archeologických nálezů jsou počátky osídlení datovány již 
od doby kamenné. 

Vzhledem k příznivým přírodním podmínkám, daným lehce průchodným tvarem reliéfu, který je 
tvořen plochou nivou řeky Odry táhnoucí se ze severovýchodu na jihozápad, byla Moravská brána 
od pravěku klíčovou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v celoevropském pohledu pak Pobaltí 
se Středomořím. Z historických zdrojů vyplývá, že tímto územím procházela tzv. Jantarová stezka. 
„Koridorem“ Moravské brány byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí 
Habsburské monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda – spojující metropoli Vídeň s Haličí. 
V současné době Moravskou branou prochází také dálnice D1 a evropské silnice E442 a E462. 
V rámci studií je zde navržen průplav Dunaj - Odra. Prostor Moravské brány tak hrál zásadní roli v 
osídlovacím procesu nejen v rámci Moravy, ale do značné míry plnil důležitou funkci pro vývoj 
osídlení v evropském měřítku.  

Vzhledem k charakteru záměru (rozměry, dálková rozlišitelnost, funkční typ stavby) je PDoKP 
vymezen na základě potenciální silné viditelnosti stavby, tj. územím ve vzdálenosti 2 km od osy 
liniové stavby. 

V zájmovém koridoru vedení byly na základě významně převládajících, specifických přírodních 
charakteristik a vizuálního vnímání prostoru vymezeny 3 místa krajinného rázu. Vzhledem k vysoké 
heterogenitě charakteru krajiny dotčeného území není možné určit specifickou, společnou 
charakteristiku jednoznačně definující oblast krajinného rázu. 
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MKR Podbeskydí  

Místo krajinného rázu zaujímá jižní část PDoKP a je vymezeno členitou pahorkatinou, místy až s 
charakterem vrchoviny geomorfologického okrsku Petřkovické vrchy. Reliéf území je tvořen 
zarovnaným povrchem úpatí pahorkatiny sklánějící se od Moravskoslezských Beskyd k severu. 
Významná jsou S-J údolí řek přitékajících z Moravskoslezských Beskyd, které mají 1 – 2 km široké 
štěrkovité nivy s velkým spádem. Na úpatí Moravskoslezských Beskyd jsou kromě niv 
charakteristické i štěrkové náplavové kužely. V plošším reliéfu v hlinitých sedimentech je typická 
síť drobných údolíček, často stržovitých. Údolí všech toků jsou asi 30 m hluboká, v místech 
výjimečných průlomů přes hřbety Štramberské vrchoviny jsou úzká a až 200 m hluboká.  

Jižní část území má ráz členité pahorkatiny s členitostí 75 – 150 m ploché hornatiny s výškovou 
členitostí 200 – 390 m. MKR spadá do Podbeskydského bioregionu Pro bioregion je 
charakteristická mozaikovitá fauna předkarpatských pahorkatin, blízká Hranického bioregionu 
s větším zastoupením lesního elementu. V průběhu historického vývoje byly značně redukovány 
lesy. Hospodářskými zásahy byla ovlivněna jejich druhová skladba ve prospěch lignikultur smrku. 

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickými sídelními útvary (Hodslavice, 
Bludovice, Kojetín, Životice u Nového Jičína) a městskou částí Nového Jičína – Žilina a převážně 
koresponduje s historickým rozložením sídel v oblasti. 

Dle historického urbanistického typu sídla se jedná o silniční vsi, v případě Kojetína pak návesní 
ulicovku. Charakter původního typu sídel zemědělských vesnic je poměrně dochován, což je do 
značné míry dáno tvarem reliéfu. Forma staveb je dochována částečně, zejména v historických 
jádrech obcí a jednotlivých objektech. Negativní vliv na dochovanost původní formy zástavby mají 
zejména nešetrné rekonstrukce původních objektů a přestavby. Vzhledem k tvaru reliéfu 
navazovala plužina ve tvaru scelených úseků.  

Výjimečné stavby jsou reprezentovány kostely v rámci jednotlivých obcí, negativně se uplatňují 
zemědělské areály a průmyslový areál STV GROUP a.s. u Bludovic. 

 

MKR Jičínsko 

Místo krajinného rázu zaujímá střední část PDoKP a je vymezeno prostorem zvlněné pahorkatiny 
mezi oderskou nivou a „Petřkovickými vrchy“. Oproti MKR Podbeskydí se významně liší tvarem 
reliéfu, nižší přírodní hodnotou, zejména pak menším zastoupením lesních porostů a vyšším 
podílem urbanizovaných ploch. Oproti výškově členitému reliéfu hluboce zaříznutých údolí MKR 
Podbeskydí se zde uplatňují nízké, oblé hřbety a terénní vlny. V rámci vymezeného prostoru lze 
identifikovat krajinnou dominantu Starojický kopec (496 m n. m.).  

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickými sídelními útvary (Starý Jičín, 
Jičina, Vlčov, Bernartice n. Odrou, Kunín a Šenov u Nového Jičína) a městem Nový Jičín, včetně 
městské části Loučka. Kromě Starého Jičína, který byl podhradím strážního hradu Starý Jičín, se 
jednalo o typicky zemědělské vsi. Samotné město Nový Jičín vzniklo pravděpodobně v 80. letech 
13. století na křižovatce obchodních cest z Polska a Slezska do Čech a Uher. Jeho pravidelný 
půdorys nasvědčuje tomu, že vzniklo tzv. „na zeleném drnu“ jako hospodářské středisko panství 
Starý Jičín. Nejstarší písemná zmínka o městě však pochází až z roku 1313, kdy byly městu 
uděleny králem Janem Lucemburským první městské výsady (mýtné).  

Původní sídelní struktura je významně narušena propojením intravilánů původně samostatných 
vesnic (Nový Jičín – Šenov – Kunín, Nový Jičín – Loučka).  

Dle historického urbanistického typu sídla se jedná o silniční a návesní vsi. Charakter původního 
typu zástavby je značně narušen novodobou výstavbou nerespektující urbanistickou strukturu. 
Forma staveb je dochována zejména v případě Nového Jičína, jehož historické jádro je vyhlášeno 
městskou památkovou rezervací. Negativní vliv na míru dochovanosti archetypu zástavby v obcích 
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má zejména novodobá výstavba místy až příměstského charakteru. Původní plužina je zcela 
setřena.  

Mimo intravilán Nového Jičína jsou výjimečné stavby reprezentovány kostely v rámci jednotlivých 
obcí, negativně se uplatňují zemědělské areály v menších obcích a průmyslové areály v Šenově a 
Kuníně. 

MKR Poodří  

Místo krajinného rázu zaujímá severní část PDoKP a je vymezeno konkávním prostorem nivy řeky 
Odry a navazujícími partiemi Ostravského bioregionu. Vymezené území je tvořeno nivou řeky Odry 
a přítoků. V současnosti jsou hojně zastoupeny vlhké louky, rybniční soustavy a menší lužní lesy, 
vynikající vysokou přírodní hodnotou. Reliéf je typicky nivní, je tvořen nivou s vzácně vyvinutými a 
zachovalými volnými meandry a nízké terasy se zamokřeným povrchem. 

Až do nedávné minulosti byla niva pokryta souvislými pralesy, z části podhorského typu. Ačkoli 
středověké osídlení je možno datovat od 2. pol. 13. století, byly komplex rybníky budovány patrně 
až od 18. století, kdy také došlo k výraznější redukci rozlohy původních lužních lesů. V současnosti 
jsou patrné hospodářské lesnické zásahy. Krajina má stále specifický hydrologický režim, je 
propojená soustavou rybníků, menších vodních toků, kanálů a slepých ramen.  

Sídelní struktura je v rámci předmětného reprezentována vesnickým sídelním útvarem Hladké 
Životice, Kunín a městysem Suchdol nad Odrou a převážně koresponduje s historickým rozložením 
sídel v oblasti. 

Historický urbanistický typ sídla zemědělských vesnic je dochován částečně, a to v historických 
jádrech.. Nejvýznamnější narušení představuje tendence budování nových staveb v “blocích“ a 
přítomnost zemědělských areálů. Forma staveb je dochována sporadicky v jednotlivých 
objektech a znacích. V případě Životic jsou patrné známky původní traťové plužiny.  

Výjimečné stavby jsou reprezentovány sakrálními stavbami, negativně se uplatňuje průmyslový 
areál v Suchdole, velké zemědělské areály ve volné krajině a těleso dálnice D1. 

Varianta 2 

Historický vývoj krajiny 

Krajinný prostor náleží do jednoho z nejdříve osídlených území v Čechách, s čímž úzce souvisí i 
velký kulturní význam celé oblasti. Dle archeologických nálezů jsou počátky osídlení datovány již 
od doby kamenné. 

Vzhledem k příznivým přírodním podmínkám, daným lehce průchodným tvarem reliéfu, který je 
tvořen plochou nivou řeky Odry táhnoucí se ze severovýchodu na jihozápad, byla Moravská brána 
od pravěku klíčovou komunikační spojnicí Moravy a Slezska, v celoevropském pohledu pak Pobaltí 
se Středomořím. Z historických zdrojů vyplývá, že tímto územím procházela tzv. Jantarová stezka. 
„Koridorem“ Moravské brány byla vedena jedna z prvních a nejdůležitějších železničních tratí 
Habsburské monarchie – Severní dráha císaře Ferdinanda – spojující metropoli Vídeň s Haličí. 
V současné době Moravskou branou prochází také dálnice D1 a evropské silnice E442 a E462. 
V rámci studií je zde navržen průplav Dunaj - Odra. Prostor Moravské brány tak hrál zásadní roli v 
osídlovacím procesu nejen v rámci Moravy, ale do značné míry plnil důležitou funkci pro vývoj 
osídlení v evropském měřítku.  

MKR Podbeskydí  

Místo krajinného rázu zaujímá jižní část PDoKP a je vymezeno západní cípem geomorfologického 
podcelku Štramberská vrchovina, přecházejícího do podcelku Příborská pahorkatina. Území je 
tvořeno vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech (vč. ledovcových), z níž vystupují ostře 
kopce z pískovcového flyše. Reliéf je tvořen zarovnaným povrchem úpatí pahorkatiny sklánějící se 
od Moravskoslezských Beskyd k severu. Významná jsou S-J údolí řek přitékajících 
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z Moravskoslezských Beskyd, které mají 1 – 2 km široké šterkovité nivy s velkým spádem. Na úpatí 
Moravskoslezských Beskyd jsou kromě niv charakteristické i štěrkové náplavové kužely. V plošším 
reliéfu v hlinitých sedimentech je typická síť drobných údolíček, často stržovitých. Údolí všech toků 
jsou asi 30 m hluboká, v místech výjimečných průlomů přes hřbety Štramberské vrchoviny jsou 
úzká a až 200 m hluboká.  

Jižní část území má ráz členité pahorkatiny s členitostí 75 – 150 m ploché hornatiny s výškovou 
členitostí 200 – 390 m. MKR spadá do Podbeskydského bioregionu. Pro bioregion je 
charakteristická mozaikovitá fauna předkarpatských pahorkatin, blízká Hranického bioregionu 
s větším zastoupením lesního elementu. V průběhu historického vývoje byly značně redukovány 
lesy. Hospodářskými zásahy byla ovlivněna jejich druhová skladba ve prospěch lignikultur smrku. 

MKR Jičínsko 

Místo krajinného rázu zaujímá střední část PDoKP a je vymezeno prostorem zvlněné pahorkatiny 
mezi oderskou nivou a „Štramberskou vrchovinou“. 

MKR spadá převážně do Podbeskydského, částečně Ostravského a Hranického bioregionu.  

Obecná přírodní charakteristika z převážně většiny odpovídá Podbeskydskému bioregionu. Oproti 
MKR Podbeskydí se významně liší tvarem reliéfu, nižší hodnotou přírodní složky, zejména pak 
menším zastoupením lesních porostů a vyšším podílem urbanizovaných ploch. Oproti výškově 
členitějšímu reliéfu MKR Podbeskydí se zde uplatňují nízké, oblé hřbety a terénní vlny. V rámci 
vymezeného prostoru lze identifikovat krajinnou dominantu Starojického kopce. 

MKR Poodří  

Místo krajinného rázu zaujímá severní část PDoKP a je vymezeno konkávním prostorem nivy řeky 
Odry a navazujícími partiemi Ostravského bioregionu. V současnosti jsou hojně zastoupeny vlhké 
louky, rybniční soustavy a menší lužní lesy, vynikající vysokou přírodní hodnotou. Až do nedávné 
minulosti byla niva pokryta souvislými pralesy, z části podhorského typu. Ačkoli středověké osídlení 
je možno datovat od 2. pol. 13. století, byly komplex rybníky budovány patrně až od 18. století, kdy 
také došlo k výraznější redukci rozlohy původních lužních lesů. V současnosti jsou patrné 
hospodářské lesnické zásahy. Krajina má stále specifický hydrologický režim, je propojená 
soustavou rybníků, menších vodních toků, kanálů a slepých ramen.  

MKR Poodří náleží do Pooderského bioregionu. 

 

C.I.2. Geomorfologie a hydrologie krajiny 

C.I.2.1 Geomorfologické členění dotčeného území 

Trasa záměru 

Úsek trasy nového dvojitého vedení 400 kV, začínající jihozápadně od obce Malhotice (v místě 
napojení na stávající stožáry č. 56 a 58 vedení V403/803), je veden v západní části členité 
lesozemědělské krajiny Podbeskydské pahorkatiny. Dominantou zájmového území je široká niva 
řeky Bečvy. Severně od obce Špičky vstupuje trasa vedení do střední části ploché sníženiny 
Moravské brány, ve které pokračuje severovýchodním směrem do TR Kletné. 

Dle geomorfologického členění ČR (Demek, 1987) prochází trasa nového dvojitého vedení 400 kV  
soustavami Vnější Západní Karpaty a Vněkarpatské sníženiny, která jsou součástí provincie 
Západní Karpaty. Geomorfologické členění trasy nového dvojitého vedení 400 kV vč. 
předkládaných variant trasy jsou uvedeny v následujícím přehledu. 
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 Geomorfologické členění území v trase nového dvojitého vedení 400 kV 

Provincie Soustava Podsoustava Celek Podcelek Okrsek 

Západní 
Karpaty 

Vnější Západní 
Karpaty 

Západobeskydské 
podhůří 

Podbeskydská 
pahorkatina 

Kelčská 
pahorkatina 

Vítonická pahorkatina 

Němetická pahorkatina 

Příborská 
pahorkatina 

Středobečevská niva 

Hluzovská pahorkatina 

Maleník Maleník 

Vněkarpatské 
sníženiny 

Západní Vněkarpatské 
sníženiny 

Moravská 
brána 

Bečevská brána 
Jezernická 
pahorkatina 

Oderská brána 

Bělotínská pahorkatina 

Oderská niva 

Klimkovická 
pahorkatina 

(Zdroj: http://mapy.nature.cz) 

Varianta 1 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV ve variantě 1, vycházející východně od obce Hodslavice (v 
místě napojení na stávající stožáry č. 126 – 128 vedení V403/803), je situována ve střední části 
Podbeskydské pahorkatiny. Západně od obce Šenov u Nového Jičína vstupuje trasa vedení do 
Moravské brány, kde pokračuje severním směrem do TR Kletné. 

 Geomorfologické členění území v trase varianty 1 

Provincie Soustava Podsoustava Celek Podcelek Okrsek 

Západní 
Karpaty 

Vnější Západní 
Karpaty 

Západobeskydské 
podhůří 

Podbeskydská 
pahorkatina 

Frenštátská brázda Veřovická brázda 

Štramberská 
vrchovina 

Petřkovické vrchy 

Novojičínská 
pahorkatina 

Vněkarpatské 
sníženiny 

Západní Vněkarpatské 
sníženiny 

Moravská 
brána 

Oderská brána 

Bartošovická 
pahorkatina 

Oderská niva 

Klimkovická 
pahorkatina 

(Zdroj: http://mapy.nature.cz) 

 

Varianta 2 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV ve variantě 2, vycházející severovýchodně od obce Vysoká 
(v místě napojení na stávající stožáry č. 108 a 109 vedení V403/803), je umístěna ve střední části 
Podbeskydské pahorkatiny. Východně od obce Bernartice nad Odrou přechází trasa vedení do 
Moravské brány, odkud pokračuje severním směrem do TR Kletné. 

 Geomorfologické členění území v trase varianty 2 

Provincie Soustava Podsoustava Celek Podcelek Okrsek 

Západní 
Karpaty 

Vnější Západní 
Karpaty 

Západobeskydské 
podhůří 

Podbeskydská 
pahorkatina 

Štramberská 
vrchovina 

Petřkovické vrchy 

Příborská 
pahorkatina 

Novojičínská 
pahorkatina 

Palačovská brázda 

Vněkarpatské 
sníženiny 

Západní Vněkarpatské 
sníženiny 

Moravská 
brána 

Oderská brána 

Bartošovická 
pahorkatina 

Oderská niva 

Klimkovická 
pahorkatina 

(Zdroj: http://mapy.nature.cz) 
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 Geomorfologické členění (okrsky) v trase záměru vč. variantních tras 

 

(Zdroj: http://mapy.nature.cz) 

 

C.I.2.2 Hydrologická charakteristika dotčeného území 

Dle vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí v platném znění, prochází trasa záměru a obě 
varianty trasy částí mezinárodní oblasti povodí Dunaje, dílčího povodí Morava a přítoky a Váhu a 
dále mezinárodní oblasti povodí Odry, dílčím povodím Horní Odra. Jednotlivá dílčí povodí jsou 
vymezena dílčími povodími 3. řádu. 

Trasa záměru 

Přehled dotčených oblastí povodí v trase záměru je uveden v následujícím přehledu. 

 Přehled dotčených oblastí povodí v trase nového dvojitého vedení 400 kV 

Mezinárodní 
oblast povodí 

Dílčí povodí 
Hydrologická 
povodí 2. řádu 

Hydrologická povodí 3. řádu 

Dunaj Morava a přítoky Váhu 

4-12 4-12-02 Haná a Morava od Hané po Dřevnici 

4-11 
4-11-02 Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a 
Rožnovské Bečvy 

Odra Horní Odra 2-01 2-01-01 Odra po Opavu 

(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

 

Koridor nového dvojitého vedení se dotýká celkem 33 vodních toků, přičemž mezi významné (dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 178/2012, v platném znění) patří Bečva a Odra. Trasa záměru se dotýká 
rovněž několika malých vodních ploch, uvedených v evidenci DIBAVOD, VÚV TGM. 

Varianta 1 

Přehled dotčených oblastí povodí v trase varianty 1 je uveden v následujícím přehledu. 

http://heis.vuv.cz/
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 Přehled dotčených oblastí povodí v trase varianty 1 

Mezinárodní 
oblast povodí 

Dílčí povodí 
Hydrologická 
povodí 2. řádu 

Hydrologická povodí 3. řádu 

Odra Horní Odra 2-01 2-01-01 Odra po Opavu 

(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

 

Trasa varianty 1 kříží celkem 24 vodních toků, přičemž mezi významné (dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 178/2012, v platném znění) patří Odra. V trase varianty 1 se nachází rovněž malá vodní plocha, 
uvedená v evidenci DIBAVOD, VÚV TGM. 

Varianta 2 

Přehled dotčených oblastí povodí v trase varianty 2 je uveden v následujícím přehledu. 

 Přehled dotčených oblastí povodí v trase varianty 2 

Mezinárodní 
oblast povodí 

Dílčí povodí 
Hydrologická 
povodí 2. řádu 

Hydrologická povodí 3. řádu 

Dunaj Morava a přítoky Váhu 4-11 
4-11-02 Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a 
Rožnovské Bečvy 

Odra Horní Odra 2-01 2-01-01 Odra po Opavu 

(Zdroj: http://heis.vuv.cz) 

 

Trasa varianty 2 kříží celkem 24 vodních toků, přičemž mezi významné (dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 178/2012, v platném znění) patří Odra. V koridoru varianty 2 se nenacházejí žádné vodní plochy. 

 

 Hydrologické povodí dotčeného území vč. variant tras 

 

(Zdroj: http:heis.vuv.cz) 

 

http://heis.vuv.cz/
http://heis.vuv.cz/
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Soupis všech dotčených vodních toků v trase záměru vč. variantních tras je podrobně uveden 
v textu dokumentace, v části kapitoly C.II.2. Voda. 

 

 

C.I.2.3 Ochrana vodních poměrů a vodních zdrojů 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou dle § 28 vodního zákona 
č. 254/2001Sb. v platném znění takové oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou 
přirozenou akumulaci vod. Takové oblasti vyhlašuje vláda nařízením. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod. 

Nejblíže se trase nového dvojitého vedení 400 kV vyskytuje CHOPAV Vsetínské vrchy 
jihovýchodně u obce Loučka ve vzdálenosti cca 7,5 km od napojení na páteřní vedení V403/803 
(mezi stožáry č. 56 – 58 vedení V403/803). 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 se nedotýká žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

Nejblíže se trase varianty 1 vyskytuje CHOPAV Beskydy jižně u obce Mořkov ve vzdálenosti cca 
1,9 km jižně od napojení na páteřní vedení V403/803 (mezi stožáry č. 126 – 128 vedení V403/803). 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 

Nejblíže se trase varianty 2 vyskytuje CHOPAV Beskydy východně od města Valašské Meziříčí ve 
vzdálenosti cca 3,6 km od napojení na páteřní vedení V403/803 (mezi stožáry č. 108 – 109 vedení 
V403/803). 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod 

Plochy, které jsou morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod 
(za účelem snížení nepříznivých účinků povodní a sucha), lze dle § 28a vodního zákona 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. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV nezasahuje do území chráněného pro akumulaci 
povrchových vod. 

Nejbližší takto vymezené území se nachází na vodním toku Dolnonětčický potok ve vzdálenosti 
cca 6,8 km jihozápadně od napojení na páteřní vedení V403/803 (mezi stožáry č. 56 – 58 vedení 
V403/803). 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 neprochází přes území chráněného pro akumulaci povrchových vod. 

Nejbližší takto vymezené území se nachází ve vzdálenosti větší než 10 km od osy záměru. 
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Varianta 2 

Trasa varianty 2 se nedotýká území chráněného pro akumulaci povrchových vod. 

Nejbližší takto vymezené území se nachází ve vzdálenosti větší než 10 km od osy záměru. 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV vč. variantních tras neprochází přes území  chráněného pro 
akumulaci povrchových vod. 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) dle § 30 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb. 
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. Stanovení ochranných pásem je 
vždy veřejným zájmem. 

Rozdělení ochranných pásem: 

a) 1. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo 
odběrného zařízení; 

b) 2. 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. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV nezasahuje do žádného ochranného pásma vodního zdroje. 

Nejblíže se trase záměru nachází ochranné pásmo vodního zdroje Mankovice HV 3001 (stupeň 1) 
severně u obce Mankovice ve vzdálenosti cca 570 m od osy vedení (mezi lomovými body R14 – 
R15). 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 se nedotýká žádného ochranného pásma vodního zdroje. 

Nejblíže se nachází ochranné pásmo vodního zdroje Vrt HV12 Hladké Životice (stupeň 1) západně 
u obce Hladké Životice ve vzdálenosti cca 1 120 m od vstupního portálu v TR Kletné (mezi 
lomovým bodem R16 – TR Kletné). 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 neprochází přes žádné ochranné pásmo vodního zdroje. 

Nejblíže se nachází ochranné pásmo vodního zdroje Perná Vysoká pramen I (stupeň 2b) východně 
u obce Petřkovice ve vzdálenosti cca 340 m od osy varianty 2 (v blízkosti lomového bodu R4). 

Zranitelné a citlivé oblasti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění 

Zranitelné i citlivé oblasti jsou území citlivá na živiny s ohledem na ochranu vodních zdrojů. Definice 
obou oblastí vychází z evropských směrnic (91/676/EHS, 91/271/EHS), které byly transponovány 
do české legislativy. 
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Zranitelné oblasti jsou dle § 33 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění 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. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu, v platném znění, a jsou územně vymezeny katastrálními územími, jejichž 
seznam je uveden v příloze č. 1 zmíněného Nařízení vlády. Toto nařízení vlády zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV prochází zranitelnými oblastmi v následujících katastrálních 
územích v Moravskoslezském kraji: Hynčice u Vražného, Vražné u Oder, Mankovice, Suchdol nad 
Odrou, Kletné a Hladké Životice. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 prochází přes zranitelné oblasti v následujících katastrálních územích 
v Moravskoslezském kraji: Nový Jičín – Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Kunín, Bernartice 
nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 kříží zranitelné oblasti u těchto následujících katastrálních území 
v Moravskoslezském kraji: Vlčnov u Starého Jičína, Hůrka, Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového 
Jičína, Kunín, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. 

Citlivé oblasti jsou dle § 32 vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění 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; 

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. 

Podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění jsou všechny útvary povrchových 
vod na území ČR vymezeny jako citlivé oblasti. 

Trasa záměru 

Celá trasa nového dvojitého vedení 400 kV se nachází v citlivé oblasti. 

Varianta 1 

Celá trasa varianty 1 je umístěna v citlivé oblasti. 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 97 / 367 

 

Varianta 2 

Celá trasa varianty 2 je situována v citlivé oblasti. 

 

C.I.3. Biogeografická a fytogeografická charakteristika 

a)  Biogeografická charakteristika 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV se nachází v kontinentální biogeografické oblasti. Úsek 
trasy vedení od napojení na vedení V403/803 (mezi stožáry č. 56 – 58) po jižní část obce Bělotín 
(stožár č. 335) se nachází v Hranickém bioregionu (3.4), od jižní po jihovýchodní část obce Bělotína 
(mezi stožáry č. 335 – 338) v Ostravském bioregionu A (2.3a), od obce Bělotín po obec Vražné 
(mezi stožáry č. 338 – 366) v Pooderském bioregionu (2.4), od obce Vražné po západní část obce 
Mankovice (mezi stožáry č. 366 – 371) v Ostravském bioregionu B (2.3b) a od obce Mankovice 
po obec Hladké Životice (mezi stožárem č. 371 - TR Kletné) v Nízkojesenickým bioregionu (1.54). 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 je situována v kontinentální biogeografické oblasti. Úsek trasy vedení od napojení 
na vedení V403/803 (mezi stožáry č. 126 - 128) po obec Šenov u Nového Jičína (mezi lomovými 
body R11 – R12) se nachází v Podbeskydském bioregionu (3.5), od obce Šenov u Nového Jičína 
po obec Kunín (mezi lomovými body R12 – R14) v Ostravském bioregionu A (2.3a), od obce Kunín 
po městys Suchdol nad Odrou (mezi lomovými body R13 – R14) v Pooderským bioregionu (2.4) 
a od městyse Suchdol nad Odrou po obec Hladké Životice (TR Kletné) v Ostravským bioregionu 
B (2.3b). 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 je umístěna v kontinentální biogeografické oblasti. Úsek trasy vedení od napojení 
na vedení V403/803 (mezi stožáry č. 108 - 109) po obec Bernartice nad Odrou (mezi lomovými 
body R8 – R9) prochází Podbeskydským bioregionem (3.5), od obce Bernartice nad Odrou po obec 
Kunín (mezi lomovými body R9 – R10) Ostravským bioregionem A (2.3a), od obce Kunín po městys 
Suchdol nad Odrou (mezi lomovými body R10 – R11) v Pooderským bioregionu (2.4) a od městyse 
Suchdol nad Odrou po obec Hladké Životice (TR Kletné) v Ostravským bioregionu B (2.3b). Koridor 
varianty 2 zasahuje v západní části obce Starý Jičín (mezi lomovými body R4 – R5) do Hranického 
bioregionu (3.4). 

Biogeografická charakteristika bioregionů dotčených trasou záměru vč. variantních tras je popsána 
v následujícím přehledu: 

3.4 Hranický bioregion 

Bioregion leží na východě střední Moravy, zabírá západní část geomorfologických celků Moravská 
brána, Podbeskydská pahorkatina, výběžek Nízkého Jeseníku, Hornomoravského úvalu 
i Vizovické vrchoviny. Bioregion je tvořen pahorkatinou na měkkých sedimentech s vystupujícími 
kulmovými kopci. Dominuje biota 3. dubovo-bukového, při západním okraji i 2. bukovo-dubového 
stupně. Převažují dubohabrové háje, na kulmu jsou zastoupeny i ostrůvky květnatých bučin, 
bikových bučin a acidofilních doubrav. Biota je poměrně bohatá, se zastoupením subtermofilních 
druhů. Charakteristická je absence většiny horských druhů. Bioregion leží z větší části v mezofytiku, 
v západní části fytogeografického podokresu 76a. Moravská brána vlastní. 
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2.3 Ostravský bioregion 

Bioregion leží ve střední části Slezska, zabírá geomorfologický celek Ostravská pánev a část 
Moravské brány. Bioregion má biotu převážně 3. dubo-bukového stupně s charakteristickým 
zastoupením hercynských prvků, především však splavených horských karpatských druhů. 
Potenciální vegetaci tvoří podmáčené dubové bučiny, luhy a olšiny. Bioregion zabírá dno 
mezihorské sníženiny, reliéf má charakter pahorkatiny s plochými hřbety, místy jsou větší plošiny. 
Významné jsou poměrně široké nivy řek, lemované místy strmými, ale pouze max. 30 – 40 m 
vysokými svahy s výchozy předkvartérního podloží a pramennými horizonty. Běžné jsou drobnější 
sesuvy. Bioregion leží v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 83. Ostravská pánev (s výjimkou 
severozápadního cípu, nivy Odry a některých částí na jihovýchodním okraji). 

2.4 Pooderský bioregion 

Bioregion se nachází ve střední části českého Slezska, zabírá západní část geomorfologického 
celku Ostravská pánev a střední pás Moravské brány. Bioregion je tvořen nivou Odry a krátkými 
dolními úseky některých přítoků; je typicky nivní, 3. vegetačního stupně, se středoevropskou 
vlhkomilnou a mokřadní biotou. Reliéf je typicky nivní, se vzácně vyvinutými a zachovalými volnými 
meandry Odry a starými rameny v různém stupni zazemnění. Dále jsou zde zastoupeny nízké 
terasy se zamokřeným povrchem a systémy hrází mělkých rybníků, doprovázené četnými kanály. 
Bioregion leží v mezofytiku, v části fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev a v malé části 
fytogeografického podokresu 76a. Moravská brána vlastní. 

1.54 Nízkojesenický bioregion 

Bioregion se nachází na pomezí střední a severní Moravy a Slezska, zabírá geomorfologický celek 
Nízký Jeseník (kromě jeho severovýchodního a jihozápadního okraje) a jihovýchodní okraj 
Zlatohorské vrchoviny. Bioregion je tvořen náhorními plošinami na usazeninách kulmu se sítí údolí, 
zaříznutých do svahů na obvodu pohoří. Převažuje biota 4. bukového stupně, na obvodových 
svazích s účastí 3. dubovo-bukového. Nejvyšší polohy náležejí do 5. jedlovo-bukového stupně, 
s ochuzenými horskými společenstvy. Potenciální vegetaci tvoří květnaté, na východě bikové 
bučiny, v údolích též suťové lesy. V lesích převažují kulturní smrčiny, na svazích jsou četné 
rozsáhlejší bučiny a suťové lesy, na plošinách dominují nyní rozsáhlé vlhké louky a mezofilní 
pastviny. Bioregion se nachází z větší části v mezofytiku ve fytogeografickém okrese 75. Jesenické 
podhůří, dále zaujímá jihozápadní a jižní okraj fytogeografického podokresu 74b. Opavská 
pahorkatina a severozápadní cíp fytogeografického podokresu 76b. Tršická pahorkatina. Menší 
část bioregionu leží již v oreofytiku ve fytogeografickém okrese 98. Nízký Jeseník. 

3.5 Podbeskydský bioregion 

Bioregion leží na východě Moravy na hranicích se Slezskem, zabírá východní část 
geomorfologických celků Podbeskydská pahorkatina a Moravská brána a na severovýchodě 
zasahuje do Polska. Bioregion je tvořen vlhkou pahorkatinou na měkkých sedimentech (vč. 
ledovcových), z níž ostře vystupují kopce z pískovcového flyše, ojediněle i vápenců. Převažuje 
4. bukový stupeň, na jižních svazích se nachází i 3. dubovo-bukový stupeň. Území je tedy tvořeno 
mozaikou hájové bioty (smíšený karpatský a hercynský vliv) a karpatského bukového lesa, zčásti 
se zde projevuje i vliv polonské podprovincie. Biota je obohacena řadou horských druhů, 
splavených ze sousedních Beskyd. Na vápencích jsou ostrůvky méně náročné teplomilné flóry 
i fauny. Bioregion se nachází v mezofytiku a zaujímá východní část fytogeografického podokresu 
76a. Moravská brána vlastní, prakticky celý fytogeografický podokres 84a. Beskydské podhůří 
(mimo masív Ondřejník) a jihovýchodní okraje fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev. 
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b) Fytogeografická charakteristika 

Trasa záměru 

Z fytogeografického hlediska zasahuje celá trasa nového dvojitého vedení 400 kV 
do fytogeografické oblasti mezofytika, fytogeografického okresu (76a) Moravská brána 
a fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum. 

Z hlediska potencionální přirozené vegetace v území významně převažovaly lipové dubohabřiny 
(Tilio-Carpinetum). Tyto jednotky dále doplňují lesy karpatských ostřicových dubohabřin (Carici 
pilosae-Carpinetum). Tato vegetace se fragmentárně vyskytuje na svazích zalesněných hřbetů 
u obcí Vražné a Malhotice. V okolí obcí lesy zmizely a dominuje zemědělská půda. V širokých 
údolních nivách Bečvy a Odry se vyskytovaly střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), místy 
v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). Tato společenstva se v nivách stále 
objevují. 

Varianta 1 

Z fytogeografického hlediska zasahuje celá trasa nového dvojitého vedení 400 kV 
do fytogeografické oblasti mezofytika, fytogeografického okresu (76a) Moravská brána 
a fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum. 

Z hlediska potenciální přirozené vegetace v území převažovaly lesy karpatských ostřicových 
dubohabřin (Carici pilosae-Carpinetum). Tato vegetace se vyskytovala mezi obcí Hodslavice až po 
obec Bernartice nad Odrou. V blízkosti obce Loučka se vyskytovaly fragmenty suťových 
a roklinových lesů kolinních až montánních poloh (Aceri-Carpinetum, Lunario-Aceretum, Mercuriali-
Fraxinetum, Scolopendrio-Fraxinetum). Významný podíl přirozené vegetace v dotčeném území 
zaujímala lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum), která se nacházela mezi obcí Bernartice nad 
Odrou až po obec Hladké Životice. V údolní nivě řeky Odry se pak vyskytovaly střemchové jaseniny 
(Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). 

Varianta 2 

Z fytogeografického hlediska zasahuje celá trasa nového dvojitého vedení 400 kV 
do fytogeografické oblasti mezofytika, fytogeografického okresu (76a) Moravská brána 
a fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum. 

Z hlediska potenciální přirozené vegetace v území převažovaly lesy karpatských ostřicových 
dubohabřin (Carici pilosae-Carpinetum). Tato vegetace se vyskytovala mezi obcí Lešná až po obec 
Bernartice nad Odrou. Významné zastoupení v daném území zahrnovala i lipová dubohabřina 
(Tilio-Carpinetum), která se rozprostírala mezi obcí Bernartice nad Odrou až po obec Hladké 
Životice. V údolní nivě řeky Odry se pak vyskytovaly střemchové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), 
místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). 
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 Mapa potenciální přirozené vegetace 

  

(Zdroj: mapy.nature.cz) 

 

 

C.I.4. Části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny 

C.I.4.1 Zvláště chráněná území 

Velkoplošná zvláště chráněná území 

Trasa záměru 

Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného zvláště chráněného území.  

Nejblíže trasy záměru v úseku cca mezi lomovými body R11 – R14 ve vzdálenosti cca 470 m 
od osy vedení se nachází Chráněná krajinná oblast Poodří. 
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 CHKO Poodří 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 

Varianta 1  

Trasa varianty 1 přechází přes CHKO Poodří mezi lomovými body R11 – R14. Trasa záměru se 
dotýká 1., 2. a 3. zóny CHKO. 

1. zóna ochrany je dotčena okrajově ochranným pásmem vedení v úseku společném pro obě 
varianty mezi lomovými body R13 – R14. 

Trasa varianty 1 prochází 2. zónou v úseku mezi lomovými body R13 – R14 v délce cca 1350 m, 
3. zóna je dotčena trasou v délce cca 2069 m.  

Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní 
části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem města 
Ostravy. Plošná výměra činí 81,58 km2. Jádrovou částí je rovinatá oderská niva, na ni pak navazují 
zvýšené okraje říčních teras a terasových plošin. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí mezi 212 
m n.m. (Odra u PR Rezavka) a 310 m n.m. (na komunikaci mezi Šenovem u NJ a Bernarticemi nad 
Odrou, SSV od vrchu Salaš). 

Předmět ochrany: Harmonicky utvářená krajina nivy řeky Odry a jejích přítoků se 
zachovanými přírodními procesy přirozeného nivního ekosystému, s 
typickým krajinným rázem tvořeným mozaikou enkláv lučních 
aluviálních porostů, porostů lužního lesa, se značným zastoupením 
dřevin rostoucích mimo les, se starými rameny vodních toků, trvalými 
a periodickými tůněmi, prameništi ve svazích říčních teras a rybníky s 
druhově pestrou florou a faunou s funkcí významné tahové zastávky 
vodních ptáků a s přírodními hodnotami krajiny spočívajícími v 
zachovalé dynamice přirozených říčních procesů meandrujících toků a 
režimu povrchových rozlivů. Předmětem ochrany jsou také mokřadní 
společenstva a na ně vázané vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin 
a živočichů, rozmístění a urbanistická struktura obcí, včetně 
dochovaných památek historického osídlení, a předměty ochrany 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 102 / 367 

 

Evropsky významné lokality Poodří a Evropsky významné lokality 
Cihelna Kunín.  

Kategorie IUCN:  V - chráněná krajina 

Ochranné pásmo:   

Datum prvního vyhlášení:  30. 4. 1991 

Datum posledního vyhlášení:  28. 2. 2017 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 přechází přes CHKO Poodří mezi lomovými body R8 – R10. 

Trasa záměru v této variantě se dotýká 1., 2. a 3. zóny CHKO. 

První zóna ochrany je dotčena okrajově ochranným pásmem vedení v úseku společném pro obě 
varianty mezi lomovými body R9 - R10. 

Trasa varianty 2 prochází 2. zónou v úseku mezi lomovými body R9 – R10 v délce cca 1424 m, 3. 
zóna je dotčena trasou v délce cca 1783 m.  

 Průchod variant trasy přes CHKO Poodří 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 
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 Zonace CHKO Poodří 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 

 

Maloplošná zvláště chráněná území 

Trasa záměru 

Trasa vedení nezasahuje do žádného maloplošného zvláště chráněného území.  

Nejblíže trasy záměru v úseku mezi lomovými body R2 – R3 se ve vzdálenosti cca 1760 m od osy 
vedení nalézá Přírodní památka Těšice, v úseku mezi lomovými body R4 – R5 ve vzdálenosti cca 
1940 m od osy vedení leží Přírodní rezervace Malá Kobylanka a ve vzdálenosti cca 1200 m od osy 
vedení leží Přírodní památka V oboře. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 se dotýká ochranného pásma přírodní rezervace Svinec v blízkosti lomového bodu 
R7. 

Předmět ochrany:  Floristicky bohaté květnaté louky, pastviny a lesní ekosystémy s 
výskytem silně ohrožených a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace 

Ochranné pásmo: vyhlášené - 161.9085 ha 

Datum prvního vyhlášení: 06. 1. 1995 
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 Průchod trasy varianty 1 přes přírodní rezervaci 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 ochranným pásmem okrajově zasahuje přírodní rezervaci Bařiny a její ochranné 
pásmo v úseku mezi lomovými body R8 – R9. 

Předmět ochrany:  Ochrana území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením 
ekosystémů typických a významných pro Pooderský bioregion, jimiž 
jsou: Část pravobřežní říční terasy Odry s porosty dubohabřin na 
svazích, s četnými prameništi a pod patou svahů lesními porosty 
střemchových jasanin, obohacených prvky karpatské květeny. Rovinná 
část území je protkána řadou potůčků, drobných mokřadů s vodními 
plochami, na prosvětlených místech i s rákosinami. V severní části na 
jasaniny navazují bažinné olšiny se stálou vodní hladinou nad úrovní 
terénu, v okrajích s porosty vysokých ostřic. Jednotlivé ekosystémy 
tvoří harmonický a funkčně propojený krajinný celek se zachovalým 
režimem přirozených povrchových rozlivů vod a bohatým výskytem 
zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin. Rezervace je součástí 
nadregionálního biokoridoru Poodří – jih a rovněž mokřadů 
mezinárodního významu v rámci Úmluvy o mokřadech, majících 
mezinárodní význam (Ramsarská úmluva). 

Kategorie IUCN: IV - řízená rezervace 

Ochranné pásmo: vyhlášené - 65,0626 ha 

Datum prvního vyhlášení: 30. 12. 2002 
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 Průchod trasy varianty 2 přes přírodní rezervaci 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 

 

C.I.4.2 Lokality soustavy Natura 2000 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která 
umožňuje zachovat typy evropských stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich 
přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento 
stav obnovit.  

Na území ČR je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi (PO) a vyhlášenými evropsky 
významnými lokalitami (EVL). Vymezení soustavy Natura 2000 v ČR je dané zákonem č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, který transponoval evropskou směrnici „o ptácích“ (2009/147/ES) 
a směrnici „o stanovištích“ (92/43/EHS), na jejichž základě je soustava Natura 2000 postavena. 

Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny jako 
dotčené, pokud: 

 jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin) 

 jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk) 

 jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení) 

 jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace, přerušení migrace) 

Je nutné posoudit, zda během výstavby nebo provozu nového vedení nedojde k ovlivnění EVL/PO, 
jež trasa vedení protíná nebo prochází v jejich blízkosti nebo by je mohly zasáhnout dálkové vlivy 
spojené s výstavbou nebo provozem. Stejně tak je nutné uvažovat možné ovlivnění ptačích oblastí 
a jejich populací ptáků, využívajících migrační trasy, které vedení křižuje. 

Blíže se lokalitami soustavy Natura 2000 zabývá samostatná příloha č. 8 Hodnocení vlivů záměru 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
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Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení probíhá v maximální možné míře mimo území EVL nebo PO. K 
územnímu střetu dochází v místě křížení s řekou Odrou u Mankovic, jihovýchodně od města Odry. 
Odra je zde součástí EVL Poodří, EVL Poodří byla označena jako dotčená trasou záměru. Jako 
dotčené byly dále označeny PO Poodří a EVL Bečva – Žebračka, i když zde nedochází k přímému 
územnímu střetu. 

Trasa vedení přechází v blízkosti lomového bodu R12 (mezi stožáry č. 368 – 369) přes Evropsky 
významnou lokalitu Poodří (CZ0814092). Jako dotčené trasou záměru byly dále označeny PO 
Poodří a EVL Bečva – Žebračka.  
 

EVL Poodří CZ0814092 

EVL Poodří zahrnuje údolní nivu řeky Odry v úseku Jistebník - Studénka - Mankovice, včetně jejích 
říčních teras. Mozaika společenstev vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, trvalých i periodických 
tůní a močálů zde vytváří velmi příznivé podmínky pro trvalou existenci celé řady chráněných a 
ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

 Průchod variant trasy přes CHKO Poodří 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 

 

Předměty ochrany EVL Poodří, přičemž ty, které byly označeny jako dotčené posuzovaným 
záměrem, jsou vyznačeny tučně: 

 Předměty ochrany EVL Poodří 

Typ evropského stanoviště 
Rozloha v 
EVL (ha) 

Dotčení Komentář 

3130 

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až 
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti 
a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea  

7,76  NE Mimo dosah vlivů záměru. 
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Typ evropského stanoviště 
Rozloha v 
EVL (ha) 

Dotčení Komentář 

3140 
Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací 
parožnatek  

0,78  NE Mimo dosah vlivů záměru. 

3150 
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu 
Magnopotamion nebo Hydrocharition  

197,11  NE Mimo dosah vlivů záměru. 

6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii  14,18  NE Mimo dosah vlivů záměru. 

6510 
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis)  

204,59  NE Mimo dosah vlivů záměru. 

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště  0,26  NE Mimo dosah vlivů záměru. 

9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  11,38  NE Mimo dosah vlivů záměru.  

91E0 
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

389,22  ANO 

Toto stanoviště se nachází pod 
plánovanou trasou záměru. 
Dojde k jeho plošnému záboru 
během výstavby i provozu 

91F0  

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), 
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. 
minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. 
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek 
atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion 
minoris)  

379,95   NE 
Mimo dosah vlivů záměru původní 
varianty.  

 

 Předměty ochrany EVL Poodří – živočichové 

Živočichové  Dotčení Komentář 

čolek velký Triturus cristatus NE Vlivy záměru nezasahují podmínky biotopu 
druhu, jenž tvoří stojaté vody kuňka ohnivá  Bombina bombina NE 

modrásek bahenní Maculinea nausithous NE Mimo dosah vlivů záměru 

ohniváček černočárý Lycaena dispar NE Mimo dosah vlivů záměru 

páchník hnědý Osmoderma eremita NE 

Mimo dosah vlivů záměru. Podle 
aktualizovaného průzkumu nebyl prokázán 
výskyt druhu v zájmovém území. V dřevinách, 
které se vyskytují v blízkém okolí a poskytují 
vhodný biotop nebyl v dubnu 2018 rovněž 
prokázán.  

piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis NE 
Vlivy záměru nezasahují podmínky biotopu 
druhu, jenž tvoří stojaté vody 

svinutec tenký Anisus vorticulus NE Mimo dosah vlivů záměru 

velevrub tupý Unio crassus ANO Možné ovlivnění kvality vodního prostředí 

 

Další lokality soustavy Natura 2000 v blízkosti trasy záměru 

 Jihovýchodně od města Hranice trasa záměru kříží řeku Bečvu, která je níže po toku ve 
vzdálenosti cca 4,8 km od trasy záměru chráněna jako EVL Bečva – Žebračka 
(CZ0714082). Tato EVL byla identifikována jako dotčená posuzovaným záměrem. 

 EVL Hůrka u Hranic (CZ0714771), předměty ochrany: typ přírodního stanoviště Jeskyně 
nepřístupné veřejnosti, netopýr velký) se nachází ve vzdálenosti větší než 2,5 km. Tato EVL 
nebyla identifikována jako dotčená posuzovaným záměrem. 

 Ve vzdálenosti cca 2,7 km od záměru leží EVL Hustopeče – Štěrkáč (CZ0713375), 
předmětem ochrany je lesák rumělkový. Tato EVL nebyla identifikována jako dotčená 
posuzovaným záměrem. 
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 Ve vzdálenosti cca 0,5 km je vymezena PO Poodří (CZ0811020), předmětem ochrany jsou 
bukač velký, kopřivka obecná, ledňáček říční a moták pochop. Tato EVL byla identifikována 
jako dotčená posuzovaným záměrem. 

 Ve vzdálenosti cca 11 km a vyšší je vymezena PO Libavá (CZ0711019), jejímž jediným 
předmětem ochrany je chřástal polní. Tato EVL nebyla identifikována jako dotčená 
záměrem. 

 Ve vzdálenosti více než 16 km leží hranice PO Beskydy (CZ0811022). Tato PO chrání 
zejména ptačí druhy vázané svým výskytem na rozsáhlé lesní celky. Předmětem ochrany 
je zde též čáp černý, který táhne na větší vzdálenosti často podél významných vodotečí. 
Tato EVL nebyla identifikována jako dotčená posuzovaným záměrem. 

 Cca 7 km jihovýchodně od koncového bodu vedení u Býškovic je vymezena PO Hostýnské 
vrchy (CZ0721024), jejímiž předměty ochrany jsou lejsek malý a strakapoud bělohřbetý. 
Tato EVL nebyla identifikována jako dotčená posuzovaným záměrem. 

 EVL v blízkosti trasy záměru 

 
(zdroj: www.mapy.nature.cz) 
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 Ptačí oblasti v blízkosti trasy záměru 

 
(zdroj: www.mapy.nature.cz) 

 

PO Poodří 

Údolí Odry je považováno za letový koridor ptáků včetně předmětů ochrany PO Poodří. Vzhledem 
k možnému omezení migrační prostupnosti a zvýšenému riziku střetu letících ptáků s elektrickým 
vedením je tato PO považována za dotčenou trasou záměru, i když nedochází k územnímu střetu 
trasy s touto PO.  

http://www.mapy.nature.cz/
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 Ptačí oblast Poodří v blízkosti trasy záměru 

 
(zdroj: www.mapy.nature.cz) 

 

PO tvoří úzký pruh podél řeky Odry, který je 32 km dlouhý a 4 km široký. Převážná část území je 
tvořena nivou řeky Odry s navazujícími říčními terasami Odry. Na přirozeně meandrující tok řeky s 
rozkolísaným průtokem vody navazují komplexy periodických tůní a říčních ramen a mokřady v 
lužních lesích i na loukách, které doplňuje pět rybničních soustav s více než 50 rybníky o celkové 
ploše cca 700 ha. Velké množství liniové a rozptýlené zeleně včetně jednotlivě rostoucích stromů 
dodává krajině parkový ráz. 

Předměty ochrany PO Poodří, přičemž ty, které byly označeny jako dotčené posuzovaným 
záměrem, jsou vyznačeny tučně: 

 

 Předměty ochrany PO Poodří 

Druh 
Odhad 

početnosti 
Dotčení 

záměrem 
Komentář 

Bukač velký (Botaurus stellaris) 3 až 5 párů ANO 
Možné střety s elektrovodem při přeletech 
nad tokem Odry 

Kopřivka obecná (Anas strepera) 450 až 550 párů ANO 
Možné střety s elektrovodem při přeletech 
nad tokem Odry 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15 až 25 párů  NE Střety jsou málo pravděpodobné 

Moták pochop (Circus aeruginosus) 25 až 35 párů ANO 
Možné střety s elektrovodem při přeletech 
nad tokem Odry, zábor plochy potravního 
biotopu 
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EVL Bečva – Žebračka 

Lokalita je vymezena na několika kilometrech toku řeky Bečvy od Hranic na Moravě pod Lipník nad 
Bečvou a poté dále náhonem Strhanec až po Přerov, kde chrání nejen koryto řeky, ale též 
doprovodné břehové a lužní porosty. Na okraji Přerova EVL zahrnuje také rozsáhlý komplex lužního 
lesa, který je současně Národní přírodní rezervací Žebračka.  

Řeka Bečva a zejména náhon Strhanec je významnou lokalitou výskytu velevruba tupého (Unio 
crassus) v rámci celé ČR. Řeka Bečva je jedním ze dvou toků na území ČR, kde se vyskytuje 
hrouzek Kesslerův (Gobio kessleri). Regionálně významná populace kuňky ohnivé žije v tůních 
hlavně na území NPR Žebračka. 

Tato EVL je považována za dotčenou trasou záměru vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit 
riziko ovlivnění vodního prostředí, i když nedochází k územnímu střetu trasy s  EVL. 

Předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka, přičemž ty, které byly označeny jako dotčené 
posuzovaným záměrem, jsou vyznačeny tučně: 

 Předměty ochrany EVL Bečva - Žebračka 

Typ evropského stanoviště 
Rozloha v 
EVL (ha) 

Dotčení Komentář 

9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  38.7469   NE 
Nevyskytuje se v dosahu vlivů 
záměru 

91F0  

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus 
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. 
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 
(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. 
angustifolia) podél velkých řek atlantské a 
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)  

181.4474   NE 
Nevyskytuje se v dosahu vlivů 
záměru 

 

 Předměty ochrany EVL Bečva – Žebračka - živočichové 

Živočichové  Dotčení Komentář 

velevrub tupý Unio crassus ANO Možné ovlivnění kvality vodního prostředí  

hrouzek Kesslerův  Gobio kesslerii ANO Možné ovlivnění kvality vodního prostředí  

kuňka ohnivá  Bombina bombina NE 
Vlivy záměru nezasahují podmínky biotopu druhu, 
jenž tvoří stojaté vody 

 

 

Popis dotčených předmětů ochrany: 

 

Typ evropského stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým 
faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní 
vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových 
územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách. V bylinném patře 
se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy. 

Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: v území dotčeném záměrem se vyskytuje v kvalitní 
podobě biotop L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty. Vyskytuje se podél řeky Odry 
v místě jejího křížení s plánovanou trasou vedení u Mankovic v EVL Poodří. 
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 Lokalizace trasou dotčeného biotopu 91E0 

 

 

Velevrub tupý Unio crassus 

Popis ekologických nároků druhu: Velevrub tupý osidluje přirozené nebo přírodě blízké toky řek 
s poměrně nízkým znečištěním vody a vhodným substrátem dna, kde se střídají regulované úseky 
s úseky přirozeného charakteru. Podmínkou výskytu velevruba je bohaté zarybnění, které 
umožňuje jeho rozmnožování. Jeho pohlaví jsou oddělená, v létě samice vypouští do vody velké 
množství larev (glochidií). Larvy žijí určitou část života poloparazitickým způsobem na žábrách ryb. 
V našich podmínkách jsou hostiteli larev perlín ostrobřichý, jelec tloušť, ježdík obecný, střevle 
potoční a vranka obecná. 

Tento zástupce velkých vodních mlžů se živí filtrací vodního planktonu. Velevrub tupý se dožívá 10 
až 15 let, v méně úživných (oligotrofních) tocích však může žít až 50 let.  

Příčiny ohrožení:  

- znečištění vody – přesný vliv tohoto faktoru je předmětem řady studií, bylo prokázáno, že např. 
dusičnany ovlivňují především rozmnožovací schopnosti živočicha.   

- technické úpravy toků – k vývoji dospělců je nezbytná přítomnost dostatečně velkých úseků 
toku s přirozenou strukturou dna a břehů zajišťující diverzitu mikrohabitatů. Důležitá je 
především existence štěrkových lavic s různou zrnitostí, kde probíhá postlarvální vývoj jedinců. 
Zpevňováním dna a břehů je zasažen klíčový segment biotopu druhu, při provádění prací jsou 
jedinci přímo likvidováni.  

- existence migračních bariér – tento faktor zasahuje především hostitele larválních stádií – ryby. 
Jednotlivé části populace velevruba obývající tok jsou tak rozděleny a je omezena jejich 
vnitrodruhová komunikace.  

Stav z hlediska ochrany: méně příznivý 

Výskyt v EVL Bečva - Žebračka a v dotčeném území: řeka Bečva a zejména náhon Strhanec je 
jednou z klíčových lokalit výskytu druhu na Moravě. Velevrub se zde vyskytuje roztroušeně až 
plošně, včetně místa křížení trasy elektrického vedení a řeky Bečvy mimo území EVL.  
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Hrouzek Kesslerův Gobio kesslerii 

Popis ekologických nároků druhu: obývá mělčí proudivé úseky toku s kamenito-štěrkovým 
substrátem. Vynechává místa s příliš silným proudem vody. Krátkověký druh, který se drží se blízko 
dna v malých hejnech. Živí se drobnými vodními bezobratlými a rozsivkami.  

Příčiny ohrožení: hlavní příčinou ohrožení je silně fragmentovaný areál výskytu v současnosti a 
izolovanost jednotlivých populací. Důvodem jeho úbytku v minulosti bylo znečištění vody a 
nevhodné technické úpravy koryt toků.  

Stav z hlediska ochrany: nepříznivý 

Výskyt v EVL Bečva - Žebračka a v dotčeném území 

Řeka Bečva představuje jeden ze dvou toků na území ČR osídlených hrouzkem Kesslerovým, 
včetně místa křížení trasy elektrického vedení a řeky Bečvy mimo území EVL.  

 

Kopřivka obecná Anas strepera 

Popis ekologických nároků druhu: plovavá kachna o něco menší než březňačka. Obývá nižší 
až střední polohy mírného pásu po Středomoří. Hnízdním prostředím je mimo stojatých vod i okolí 
lagun s mořskou, nebo brakickou vodou. V České republice hnízdí pravidelně až do cca 500 m. n. 
m. 

Výskyt v dotčeném území: 

Hnízdí na rybnících a vhodných vodních nádržích plošně v celém Poodří. Je pravděpodobné 
využívání tahových cest podél větších vodních toků Odry a Bečvy, včetně míst křížení s trasou el. 
vedení.   

 

Bukač velký Botaurus stellaris  

Popis ekologických nároků druhu: nenápadně zbarvený pták velikosti bažanta. Vyskytuje se ve 
starých rozsáhlých rákosinách s vodní hladinou, záplavových územích a mokřadech. Žije velmi 
skrytě a nenápadně, zjistitelný je podle nezaměnitelného hlasového projevu samce. Je tažný, část 
populace i přezimuje. 

Výskyt v dotčeném území: je pravděpodobné, že během tahu využívá nivy řek Bečvy a Odry, včetně 
míst křížení s trasou el. vedení. 

 

Moták pochop Circus aeruginosus  

Popis ekologických nároků druhu:  dravec dosahující téměř velikosti káně. Hnízdním prostředím 
jsou rákosiny, mokřadní vegetace, pole a louky. Stále častěji bývá hnízdo umístěno v poli s obilím 
nebo na lesních pasekách. Loví drobné savce a ptáky. Obsazuje většinu vhodných lokalit až do 
cca 700 m n. m. 

Výskyt v dotčeném území: je pravděpodobné, že během tahu využívá nivy řek Bečvy a Odry, 
včetně míst křížení s trasou el. vedení. Variantní řešení 1 a 2 protíná potravní biotop druhu v 
prostoru k. ú. Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového Jičína a Kunín.  

 

Čáp černý Ciconia nigra 

Popis ekologických nároků druhu: velký pták hnízdící na celém území ČR až po horní hranici 
lesa. Dává přednost rozsáhlejším lesům smíšeným, listnatým i jehličnatým. Potravu získává v 
tůních a malých potocích. Hnízdí jednotlivě na stromech. Zimuje v Africe jižně od Sahary, vzácně 
ve Středomoří. 

Výskyt v dotčeném území: je pravděpodobné, že během tahu využívá nivy řek Bečvy a Odry, 
včetně míst křížení s trasou el. vedení. 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 114 / 367 

 

Variantní řešení 

Trasa varianty 1 a 2 prochází napříč územím EVL a PO Poodří v úseku společném pro obě 
varianty. Dále jako dotčená oběma variantami byla označena PO Beskydy, i když zde nedochází 
k přímému územnímu střetu s PO. 

K územnímu střetu variant 1 a 2 s územím EVL a PO Poodří dochází v místě křížení s řekou Odrou 
mezi Kunínem a Suchdolem nad Odrou. Odra je zde součástí EVL a PO Poodří. 

Trasa varianty 1 protíná EVL Poodří cca mezi lomovými body R13 – R14, PO Poodří přechází cca 
mezi lomovými body R11 – R14. 

Trasa varianty 2 protíná EVL Poodří cca mezi lomovými body R9  – R10, PO Poodří přechází cca 
mezi lomovými body R8 – R10. 

 Území soustavy Natura 2000 ve variantách trasy 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 

 

EVL Poodří 

Obě nové varianty procházejí napříč územím EVL a představují významný územní zásah do lokalit 
Natura 2000, tato EVL byla označena jako dotčená oběma variantami trasy. Podrobnější popis 
EVL je uveden v textu výše. 

Územní zábor typů přírodních stanovišť, předmětů ochrany EVL: 

 

 Předměty ochrany EVL Poodří 

Typ evropského stanoviště 
Rozloha v 
EVL (ha) 

Dotčení Komentář 

3130 

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až 
subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti 
a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd 
Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea  

7,76  NE Mimo dosah vlivů záměru 
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Typ evropského stanoviště 
Rozloha v 
EVL (ha) 

Dotčení Komentář 

3140 
Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací 
parožnatek  

0,78  NE Mimo dosah vlivů záměru 

3150 
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu 
Magnopotamion nebo Hydrocharition  

197,11  NE Mimo dosah vlivů záměru 

6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii  14,18  NE Mimo dosah vlivů záměru 

6510 
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří 
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis)  

204,59  NE Mimo dosah vlivů záměru 

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště  0,26  NE Mimo dosah vlivů záměru 

9170  Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum  11,38  ANO Územní střet s variantami 1 a 2 

91E0 
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

389,22  ANO 

Toto stanoviště se nachází pod 
plánovanou trasou záměru. 
Dojde k jeho plošnému záboru 
během výstavby i provozu 

91F0  

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus 
robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. 
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým 
(Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. 
angustifolia) podél velkých řek atlantské a 
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)  

379,95   ANO Územní střet s variantami 1 a 2.  

 

 

PO Poodří 

Obě nové varianty procházejí napříč územím EVL a představují významný územní zásah do lokalit 
Natura 2000. Vzhledem k možnému omezení migrační prostupnosti (narušení migračních tras 
ptáků podél řeky Odry (kopřivka obecná Anas strepera, bukač velký Botaurus stellaris, moták 
pochop Circus aeruginosus, čáp černý Ciconia nigra) a zvýšenému riziku střetu letících ptáků s 
elektrickým vedením je tato PO považována za dotčenou. Podrobnější popis PO je uveden v textu 
výše. 

Zcela zásadní se projevuje vliv obou nových variant (1 a 2) na potravní biotop motáka pochopa. V 
místech, kde tyto varianty procházejí územím k. ú. Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového Jičína 
a Kunín. Zde dochází k územnímu střetu s polygonem vymezeným jako důležité území pro potravní 
zásobení motáka pochopa. Vedení variant 1 a 2 přes pravidelně využívaný potravní okrsek 
významně zvyšuje riziko střetů tohoto druhu s prvky vedení a celkově snižuje atraktivitu dotčeného 
území pro motáka pochopa – předmět ochrany PO Poodří. 

Předměty ochrany PO Poodří, přičemž ty, které byly označeny jako dotčené posuzovaným 
záměrem, jsou vyznačeny tučně: 

 Předměty ochrany PO Poodří - živočichové 

Druh 
Odhad 

početnosti 
Dotčení 

záměrem 
Poznámka 

Bukač velký (Botaurus stellaris) 3 až 5 párů ANO 
Možné střety s elektrovodem při 
přeletech nad tokem Odry 

Kopřivka obecná (Anas strepera) 450 až 550 párů ANO 
Možné střety s elektrovodem při 
přeletech nad tokem Odry 

Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15 až 25 párů  NE Střety jsou málo pravděpodobné 

Moták pochop (Circus aeruginosus) 25 až 35 párů ANO 
Možné střety s elektrovodem při 
přeletech nad tokem Odry, zábor 
plochy potravního biotopu 
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PO Beskydy 

Chrání horskou krajinu s vysokým podílem lesů, které mají místy přirozené složení. Jde o 
zachovalý přírodní a krajinný celek v nejvyšším karpatském pohoří na území ČR. Specifický 
krajinný ráz utváří členitý terén, vodní toky, vegetační kryt a rozvržení a využití lesního a 
zemědělského půdního fondu. Do současnosti je jádro Beskyd jen řídce osídleno s pasteveckým 
horským typem hospodaření.  

Převážně lesnímu charakteru oblasti odpovídá skutečnost, že všech devět ptačích druhů, pro které 
je ptačí oblast navržena, jsou lesní druhy vyhledávající přírodě blízký charakter porostů. 
Předmětem ochrany je zde též čáp černý, který táhne na větší vzdálenosti často podél významných 
vodotečí. Vzhledem ke značnému riziku přímého střetu letících jedinců čápa černého s el. vedením 
a celkově nízké početnosti druhu byla PO Beskydy označena jako dotčená variantami 1 a 2. 

 

Předměty ochrany PO Beskydy, přičemž ty, které byly označeny jako dotčené posuzovaným 
záměrem, jsou vyznačeny tučně: 

 

Živočichové:  

 Předměty ochrany PO Beskydy - živočichové 

Druh 
Odhad 

početnosti 
Dotčení 

záměrem 
Poznámka 

Čáp černý (Ciconia nigra) 10 až 15 párů ANO 
Možné střety s elektrovodem při 
přeletech nad vodními toky (Odra, 
Bečva) 

Datel černý (Dryocopus martius) 70 až 120 p. NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 15 až 35 p.  NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) 100 až 110 p. NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30 až 40 p.  NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Lejsek malý  (Ficedula parva) 140 až 180 p.  NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Puštík bělavý (Strix uralensis) 12 až 15 p.  NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos 
leucotos) 

50 až 80 p. NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 5 až 10 ex. NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

Žluna šedá (Picus canus) 35 až 50 p.  NE Výskyt mimo dosah vlivů záměru 

 

 

C.I.4.3 Územní systém ekologické stability krajiny 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny v § 3 odst. 1 písm. a) jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 

Cílem územních systémů ekologické stability je zejména vytvoření sítě relativně ekologicky 
stabilních území, ovlivňujících příznivě okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, zachování či 
znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření rozmanitosti původních 
biologických druhů a jejich společenstev (biodiverzity). 

Vytváření územního systému ekologické stability je podle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Základními skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra (BC) a biokoridory (BK). Mezi další skladebné 
části se řadí i tzv. interakční prvky, které představují krajinný segment, jenž na lokální úrovni 
zprostředkovává příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) 
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na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Interakční prvky jsou hierarchicky na nejnižší 
úrovni a nemusí být propojeny s ostatními skladebnými částmi ÚSES. 

ÚSES se dle významu rozlišuje na lokální, regionální a nadregionální úrovni. 

Základní skladebné části jsou definovány prováděcí vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu 
č. 114/1992 Sb. Biocentrum je definováno 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 jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů 
trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří 
z oddělených biocenter síť. 

Trasa nového dvojitého vedení je v územním střetu s těmito prvky ÚSES: 

Trasa záměru 

Nadregionální ÚSES 

 NRBK K143 v úseku mezi stožáry č. 319 – 320 v katastrálním území Černotín a Skalička, 
cílové ekosystémy vodní, nivní;  

 NRBK K144 v úseku mezi stožáry č. 328 – 329 v katastrálním území Špičky, cílové 
ekosystémy mezofilní hájové, mezofilní bučinné, zoologicko – botanická lokalita č. 6. 

Regionální ÚSES 

 RBK RK 1543 v blízkosti stožáru č. 312 v katastrálním území Malhotice; 

 RBC 154 Nihlovský les v úseku mezi stožáry č. 315 – 316 v katastrálním území Ústí, 
zoologicko – botanická lokalita č. 3; 

 RBC 152 U Kamence (nefunkční nivní biotop) v úseku mezi stožáry č. 318 – 320 
v katastrálním území Černotín a Skalička, zoologicko – botanická lokalita č. 5; 

 RBK 533 (RK1526) v úseku mezi stožáry č. 354 – 355 v katastrálním území Hynčice; 

 převážně funkční RBK K531 (RK1526) v úseku mezi stožáry č. 368 – 369 v katastrálním 
území Mankovice, cílové ekosystémy – nivní, vodní, zoologicko – botanická lokalita č. 9; 

 převážně nefunkční RBK K601 v úseku mezi stožáry č. 389 – 390 v katastrálním území 
Suchdol nad Odrou, cílové ekosystémy – mezofilní hájové, mezofilní bučinné, hygrofilní, 
hydrofilní.  

Lokální ÚSES 

 LBK BS02 v úseku mezi lomovým bodem R1 a stožárem č. 301 na pomezí katastrálních 
území Býškovice a Malhotice, zoologicko – botanická lokalita č. 1; 

 LBC MH04 (nefunkční) v úseku mezi stožáry č. 307 – 308 v katastrálním území Malhotice, 
zoologicko – botanická lokalita č. 1; 

 LBC MH01 a LBK v úseku mezi stožáry č. 311 – 312 na pomezí katastrálních území 
Malhotice a Ústí, zoologicko – botanická lokalita č. 1; 

 LBK a LBC (nefunkční) v úseku mezi stožáry č. 315 – 316 na pomezí katastrálních území 
Ústí a Skalička u Hranic, zoologicko – botanická lokalita č. 3; 

 LBK v úseku mezi stožáry č. 316 – 317 v katastrálním území Skalička u Hranic; 

 LBK a LBC v blízkosti stožáru č. 323 na pomezí katastrálních území Černotín a Hluzov; 

 LBK v úseku mezi stožáry č. 325 – 326 v katastrálním území Špičky; 

 LBK v úseku mezi stožáry č. 332 – 333 a 335 – 336 v katastrálním území Kunčice; 
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 LBC a LBK v úseku mezi stožáry č. 336 – 337 na pomezí katastrálních území Kunčice a 
Bělotín; 

 LBC a LBK v úseku mezi stožáry č. 347 – 349 v katastrálním území Bělotín; 

 LBK2 spojuje LBC13 (bezejmenný přítok Vraženského potoka – příbřežní porost) a LBC4 
(lesní porost podél potoka) v úseku mezi stožáry č. 354 - 355, zoologicko – botanická 
lokalita č. 8; 

 368 – 369  RBC176 vodní plocha s doprovodným porostem, zoologicko – botanická 
lokalita č. 9; 

 LBK bez rozlišení v úseku mezi stožáry č. 377 – 378; 

 LBK bez rozlišení v úseku mezi stožáry č. 384 – 385; 

 RBK 601 spojuje Kletenský les (RBC 147) a Poodří jih (92A) v úseku mezi stožáry č. 389 – 
390; 

 LBK bez rozlišení bezejmenný přítok Křivého potoka v úseku mezi stožáry č. 392 – 393. 

 

Varianta 1 

Nadregionální ÚSES 

 NRBK 144 MB (144 C) v úseku mezi lomovými body R1 – R2 v katastrálním území 
Bludovice u N. Jičína, cílové ekosystémy - mezofilní bučinné; 

 NRBC 92a Oderská niva v úseku mezi lomovými body R13 – R14 v katastrálním území 
Kunín, Bernartice nad Odrou a Suchdol nad Odrou.  

NRBC 92a Oderská niva představuje mozaiku ekosystémů ovlivněných vodou - lužní lesy, 
vlhké louky, mokřady, tůně, mrtvá ramena, tok Odry a dále navazující porosty a louky první 
říční terasy s prameništi ve svazích. NRBC 92a – je reprezentativní pro bioregion 2.4 
Pooderský. Cílové ekosystémy - nivní, vodní, luční. 

Regionální ÚSES 

 okrajově ochranným pásmem zasahuje převážně funkční RBC 137 Hrabí (RBC 180) 
v úseku mezi lomovými body R10 – R11 v katastrálním území Loučka u N. Jičína, cílové 
ekosystémy - mezofilní hájové, mezofilní bučinné; 

 převážně nefunkční RBK 537 v úseku mezi lomovými body R11 – R12 na pomezí 
katastrálních území Kunín a Šenov u N. Jičína, cílové ekosystémy - mezofilní hájové, 
mezofilní bučinné, hygrofilní, hydrofilní; 

 převážně nefunkční RBK 601 v blízkosti lomového bodu R15 v katastrálním území Hladké 
Životice, cílové ekosystémy - mezofilní hájové, mezofilní bučinné, hygrofilní, hydrofilní; 

 

Lokální ÚSES 

 LBK bez rozlišení (spojuje VKP35299 a VKP35311) v úseku mezi lomovými body R1 – R2; 

 LBK bez rozlišení v úseku mezi lomovými body R5 – R6; 

 LBK bez rozlišení v úseku mezi lomovými body R6 – R7; 

 LBK bez rozlišení v úseku mezi lomovými body R8 – R9; 

 LBK bez rozlišení v úseku mezi lomovými body. 
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Varianta 2 

Nadregionální ÚSES 

 NRBK 144 Jezernice – Hukvaldy v úseku mezi lomovými body R2 – R3v katastrálním 
území Perná u Valašského Meziříčí; 

 NRBK K144 MH (MB) v úseku mezi lomovými body na pomezí katastrálních území 
Bernartice nad Odrou a Vlčnov u St. Jičína, cílové ekosystémy - mezofilní hájové, příp. 
mezofilní bučinné; 

 NRBC 92a Oderská niva v úseku mezi lomovými body R8 – R9 (okrajově) a v úseku R9 – 
R10 v katastrálních územích Kunín, Bernartice nad Odrou a Suchdol nad Odrou. 

NRBC 92a Oderská niva představuje mozaiku ekosystémů ovlivněných vodou - lužní lesy, 
vlhké louky, mokřady, tůně, mrtvá ramena, tok Odry a dále navazující porosty a louky první 
říční terasy s prameništi ve svazích. NRBC 92a – je reprezentativní pro bioregion 2.4 
Pooderský. Cílové ekosystémy - nivní, vodní, luční. 

Regionální ÚSES 

 částečně funkční RBK 535 v úseku mezi lomovými body R4 – R5 na pomezí katastrálních 
území Petřkovice u St. Jičína a Janovice u N. Jičína a v úseku mezi lomovými body R7 – 
R8 na pomezí katastrálních území Vlčnov u St. Jičína a Bernartice nad Odrou, cílové 
ekosystémy - mezofilní hájové, mezofilní bučinné; 

 v těsné blízkosti OPV trasy záměru v úseku mezi lomovými body R7 – R8 v k. ú. Kunín leží 
převážně funkční RBC 137 Hrabí, cílové ekosystémy - mezofilní hájové, mezofilní bučinné; 

 částečně funkční RBK K 536 na pomezí katastrálních území Bernartice nad Odrou a Šenov 
u N. Jičína, cílové ekosystémy - mezofilní hájové, mezofilní bučinné; 

 převážně nefunkční RBK K 537 v katastrálním území Kunín, cílové ekosystémy - mezofilní 
hájové, mezofilní bučinné, hygrofilní, hydrofilní; 

 převážně nefunkční RBK K 601 v úseku mezi lomovými body R10 – R11 v katastrálním 
území Hladké Životice, cílové ekosystémy - mezofilní hájové, mezofilní bučinné, hygrofilní, 
hydrofilní. 

 

C.I.4.4 Významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. 

Významné krajinné prvky lze rozdělit do dvou rovin: 

 VKP ze zákona – patří sem veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 
nivy, 

 VKP registrované – 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 a odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické 
zahrady nebo parky. 

VKP jsou kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné krajiny, které nedosahují parametrů pro 
vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody. 

 

VKP ze zákona 

Lesy 
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Definice lesů je uvedena v § 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění - lesem jsou lesní 
porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Tato definice v sobě ovšem 
zahrnuje i pozemky bez lesních porostů. 

Trasa záměru 

Trasa záměru kříží (nebo se dotýká ochranným pásmem) celkem na 8 místech lesní pozemky 
(PUPFL), jedná se o tyto úseky: 

 mezi st. č. R1 - 301 v k. ú. Býškovice 

 mezi st. č. 311 - 312 v k. ú. Malhotice 

 mezi st. č. 315 - 316 v k. ú. Horní Těšice, Skalička 

 mezi st. č. 319 – 321 v k. ú. Skalička u Hranic 

 mezi st. č. 328 - 329 v k. ú. Špičky, Kunčice 

 mezi st. č. 329 – 330  v k. ú. Kunčice 

 mezi st. č. 335 - 336 v k. ú. Kunčice 

 mezi st. č. 382 - 384 v k. ú. Kletné 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 kříží (nebo se dotýká ochranným pásmem) celkem na 6 místech lesní pozemky 
(PUPFL), jedná se o tyto úseky: 

 mezi lomovými body R1 – R2 v k. ú. Hodslavice, Bludovice u N. Jičína 

 mezi lomovými body R4 – R5 v k. ú. Bludovice u N. Jičína 

 mezi lomovými body R5 – R6 v k. ú. Bludovice u N. Jičína 

 mezi lomovými body R6 – R7 v k. ú. Loučka u N. Jičína 

 mezi lomovými body R10 – R11 v k. ú. Loučka u N. Jičína 

 mezi lomovými body R13 – R14 v k. ú. Kunín, Suchdol nad Odrou 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 kříží (nebo se dotýká ochranným pásmem) celkem na 8 místech lesní pozemky 
(PUPFL), jedná se o tyto úseky: 

 mezi lomovými body R1a – R1 v k. ú. Vysoká u Val. Meziříčí 

 mezi lomovými body R1b – R1 v k. ú. Perná u Val. Meziříčí 

 mezi lomovými body R2 – R3 v k. ú. Perná u Val. Meziříčí 

 mezi lomovými body R4 – R5 v k. ú. Petřkovice u St. Jičína, Janovice u N. Jičína 

 mezi lomovými body R5 – R6 v k. ú. Vlčnov u St. Jičína 

 mezi lomovými body R6 – R7 v k. ú. Vlčnov u St. Jičína 

 mezi lomovými body R7 – R8 v k. ú. Vlčnov u St. Jičína 

 mezi lomovými body R9 – R10 v k. ú. Kunín, Suchdol nad Odrou 

Zábor PUPFL je podrobně popsán v kapitole B.II.1.2 Požadavky na zábor pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. 

Rašeliniště 

Jedná o zvláštní mokřadní ekosystém vznikající na trvale zamokřených stanovištích a porostlý 
specifickou vegetací, která je po odumření schopna tvořit rašelinu. Mokřadem dle Ramsarské 
úmluvy je území s močály, slatinami, rašeliništi a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo 
dočasnými, stojatými i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou 
vodou; jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů. 
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Trasa záměru 

Trasa záměru se nedotýká rašelinišť. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 se nedotýká rašelinišť. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 se nedotýká rašelinišť. 

Vodní toky 

Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění jsou vodními toky povrchové vody tekoucí 
vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle 
vzdutých. Jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích 
přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky.  

Trasa záměru 

Přehled dotčených vodních toků je uveden v tabulce č. 43 (kapitola C.II.2). V trase záměru, tj. 
v koridoru vedení, se nachází 33 vodních toků (viz následující tabulka), přičemž mezi ty 
nejvýznamnější toky patří Bečva, Odra a Luha. 

Varianta 1 

V trase varianty 1 se nachází 24 vodních toků. Jejich přehled je uveden v tabulce č. 44 (kapitola 

C.II.2). 

Varianta 2 

V trase varianty 1 se nachází 24 vodních toků. Jejich přehled je uveden v tabulce č. 45 (kapitola 

C.II.2). 

Rybníky 

Vodní zákon považuje rybníky jakožto vodní díla za stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování 
vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k 
nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 
účelům, sledovaným tímto zákonem. 

Přehled dotčených vodních ploch je uveden v kapitole C.II.2. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení se dotýká několika menších vodních ploch. Jedná se zejména o 
úsek mezi stožáry č. 367 – 368, kde trasa vedení přechází přes 3 malé vodní plochy u obce Vražné. 
Dále se na okraji OP v blízkosti stožáru č. 368 nachází malá vodní plocha, situovaná na okraji 
rekultivované vodní plochy vzniklé po těžbě štěrkopísku. Mezi stožáry č. 385 – 386 trasa záměru 
přechází přes malou vodní plochu na Kletenském potoce. 

Varianta 1 

V trase varianty 1 se nalézá menší rybník v blízkosti lomového bodu R4 v katastrálním území 
Bludovice. 

Varianta 2 

V trase varianty 2 či v její blízkosti se nenachází žádná vodní plocha. 
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Údolní nivy 

Údolní niva představuje složitý vysoce dynamický geosystém a pro její vymezení existuje několik 
různých definic dle vědních disciplín. Z geomorfologického hlediska definuje údolní nivu např. 
Demek (1988) jako akumulační rovinu podél vodního toku, která je tvořena nekonsolidovanými 
sedimenty transportovanými a usazenými tímto vodním tokem, přičemž při povodních bývá 
zpravidla částečně či celá zaplavována. 

Trasa záměru 

Údolní nivy lze očekávat zejména v oblastech záplavových území řeky Bečvy v rozmezí stožárů č. 

319 - 320, řeky Odry v rozmezí stožárů č. 368 – 369 a řeky Luhy v rozmezí stožárů č. 336 - 337. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 přechází přes rozsáhlou nivu meandrující řeky Odry mezi lomovými body R13 – 

R14. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 přechází přes rozsáhlou nivu meandrující řeky Odry mezi lomovými body R9 – 

R10. 

Jezera 

Jsou definovány jako přirozené vodní nádrže ve sníženinách reliéfu pevnin, které nejsou přímo 
spojeny se světovým oceánem. 

Trasa záměru 

V trase záměru se nenacházejí jezera. 

Variantní trasy 

V trase variant 1 a 2 se nenacházejí jezera. 

 

Z VKP vymezených ze zákona budou trasou záměru dotčeny lesy, vodní toky, rybníky a údolní 
nivy. Trasou varianty 1 budou dotčeny lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy. Trasou varianty 2 
budou dotčeny lesy, vodní toky a údolní nivy. 

 

Registrované VKP dle ZOPK 

Trasa záměru 

 VKP 3625 Meze nad VAÚ – tvořený několika mezemi v polích porostlými dřevinami v úseku 
mezi stožáry č. 370 – 371; stožáry do VKP nezasahují, jsou lokalizovány na zemědělských 
pozemcích. 

 3627 Úvozová cesta v dílu pod lesem – tvořený polní cestou a dřevinami, v úseku mezi 
stožáry č 373 – 374; stožáry do VKP nezasahují, jsou lokalizovány na zemědělských 
pozemcích. 

 3628 Mez – tvořený bývalou polní cestou, jeho faktická existence v terénu se nepotvrdila. 

 VKP 3607 Břehová zeleň Kletenského potoka – krajinářský prvek v úseku mezi stožáry 
č. 385 – 386. 
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 Registrovaný VKP 3607 v trase záměru 

 

(Zdroj: http://uap.novyjicin.cz) 

Varianta 1 

 VKP 35314 Selský lesík nad údolím Zrzávky – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými 
body R1 – R2; 

 VKP 35307 Část pastviny nad údolími Zrzávky – botanický prvek v úseku mezi lomovými 
body R1 – R2; 

 VKP 35274 Erozní strž v pikritu a vápenci - geologický prvek v OPV trasy varianty 1 v 
blízkosti lomového bodu R3; 

 VKP 35285 Louky a pastviny pod Skalkami – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými 
body R4 – R6; 

 VKP 35285/1Louky a pastviny pod Skalkami – geologický prvek v úseku mezi lomovými 
body R4 – R5; 

 VKP 35290 Erozní území se ZCHD – geologický prvek v úseku mezi lomovými body R5 – 
R6; 

 VKP 35318 Louky na Skalkách krajinářský prvek v úseku mezi lomovými body R6 – R7; 

 VKP 35327 Mez s porostem z Loučky pod Svinec – krajinářský prvek v úseku mezi 
lomovými body R7 – R8; 

 VKP 35326 Porost stromů a keřů na mezi – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými 
body R7 – R8; 

 VKP 3550 Mladá výsadba alejových stromů – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými 
body R10 – R11; 

 VKP 3601 Polní cesta se zarostlou mezí – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými body 
R14 – R15. 
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 Registrované VKP v trase varianty 1 v úseku R1 – R6 

 
(Zdroj: http://uap.novyjicin.cz) 

 

 

 Registrované VKP v trase varianty 1 v úseku R6 – R8 

 
(Zdroj: http://uap.novyjicin.cz) 
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 Registrované VKP v trasách varianty 1 a 2 

 
(Zdroj: http://uap.novyjicin.cz) 

 

 

 Registrovaný VKP v blízkosti TR Kletné 

 
(Zdroj: http://uap.novyjicin.cz) 
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Varianta 2 

 VKP 35146 Panský kopec – geologický prvek v úseku mezi lomovými body R8 – R9; 

 35142 Meze pod Panským kopcem – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými body R8 
– R9; 

 VKP 3601 Polní cesta se zarostlou mezí – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými body 
R10 – R11. 

 

C.I.4.5 Přírodní parky 

Přírodní park dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, slouží k ochraně krajinného rázu 
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle 
části třetí tohoto zákona. Orgán ochrany přírody ho může zřídit obecně závazným předpisem 
a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení 
stavu tohoto území. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení prochází v úseku mezi lomovými body R13 – R21 (mezi stožáry č. 
371 – 393) územím Přírodního parku Oderské vrchy. 
Byl vyhlášen Okresním úřadem v Novém Jičíně v roce 1994. Výměra území není ve vyhlášce 
uvedena. Typickým rysem krajinného rázu přírodního parku jsou náhorní plošiny (paroviny) 
a hluboce zaklesnutá údolí vodních toků, především řeky Odry, do podkladu prvohorních 
kulmských hornin s převládajícími drobami a břidlicemi. Tyto horniny byly těženy v celé řadě 
břidličných štol a lomů – nejznámější je v Jakubčovicích nad Odrou, největší lom droby v České 
republice. Na jeho výsypkách a na obnažených skalách se vyvinula teplomilná společenstva rostlin 
s hvozdíkem svazčitým (Dianthus armeria), hvozdíkem kartouzkem (Dianthus carthusianorum) 
a rmenem barvířským (Cota tinctoria). V opuštěných štolách zimují kolonie netopýrů. Ve štěrbinách 
lomů nebo přírodních skalních útvarů lze nalézt vzácnější druhy mechorostů, např. mech 
Rhabdoweisia crispata. 
Převládajícím typem vegetace byly v nedávné minulosti lipové dubohabřiny (Tilio-Carpinetum), 
které jsou typickou dubohabřinou kolinních poloh Slezska a přilehlé části Moravy. Náhorní plošiny 
osídlovaly bikové bučiny (Melico-Fagetum) s dominující strdivkou jednokvětou (Melica uniflora). 
Dnes jsou tyto lesy zachovány jen fragmentárně, většina byla převedena na smrkové porosty. 
Na prudších svazích se vzácně dochovaly květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentaria 
enneaphyllos) a suťové lesy. V údolních polohách se setkáváme se zbytky střemchových jasenin 
(Pruno-Fraxinetum) a mokřadních olšin (Alnion glutinosae). Plošně méně rozsáhlá jsou luční 
společenstva vlhkých až zaplavovaných půd v údolí Odry, na podmáčených místech náhorních 
plošin (Calthenion) a na ovsíkových lukách (Arrhenatherion) svahových poloh se zvonečníkem 
hlavatým (Phyteuma orbiculare). Z pestré entomofauny můžeme najít kobylku cvrčivou (Tettigonia 
cantans), jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne), batolce duhového (Apatura iris), 
martináčka bukového (Aglia tau). Průzkumy brouků v některých lokalitách zaznamenaly např. 
roháčka bukového (Sinodendron cylindricum), tesaříka pilunu (Prionus corarius), tesaříka 
pižmového (Aromia moschata), svižníka lesního (Cicindela sylvicola), střevlíka zlatolesklého 
(Carabus auronitens), střevlíka fialového (Carabus violaceus), střevlíka nosatého (Cychrus 
rostratus), zlatohláveka Liocola lugubris a další. V prostoru květnatých bučin hnízdí čáp černý 
(Ciconia nigra). V požárních nádržích jednotlivých obcí a ve sporadicky vybudovaných rybníčcích 
jsou hojní obojživelníci. 
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 Přírodní park v trase záměru 

 
(Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje) 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 prochází územím Přírodního parku Podbeskydí v úseku od napojení na vedení 
V403/803 až po lomový bod R7. 

 Přírodní park v trase varianty 1 

 
(Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje) 
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Varianta 2 

Trasa varianty 2 prochází územím Přírodního parku Podbeskydí v úseku mezi lomovými body R3 

– R4. 

 Přírodní park v trase varianty 2 

 
(Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje) 

 

Přírodní park Podbeskydí byl vyhlášen v roce 1994 Okresním úřadem v Novém Jičíně. Jeho 
území o rozloze 12 800 ha pokrývá dřívější tzv. oblasti klidu Červený kámen a Kojetín. Krajina 
přírodního parku má mírně zvlněný charakter s roztroušenými květnatými lesíky. Současná 
povrchová geologická skladba celé oblasti nese znaky mladě vyvrásněného pohoří. Území je 
zařazeno do tzv. bašského a godulského vývoje slezské jednotky, v němž se rytmicky střídají vrstvy 
pískovců, jílovců, slínovců, slepenců a vápenců, popř. jen vápnitých prachovců. V blízkém okolí 
Štramberka vystupuje několik tektonických útržků tithónských vápenců ve třech hlavních celcích 
s názvy Zámecký vrch, Skalky a Kotouč. Celkem je odtud známo přibližně 600 druhů fosilních 
organismů, zejména korálů, měkkýšů, břichonožců a hlavonožců. V minulosti pokrývaly toto území 
lesy svazu Carpinion charakteristické asociacemi Carici pilosae-Carpinetum (ostřicová 
dubohabřina) a Tilio-Carpinetum (lipová dubohabřina). Na území přírodního parku leží přirozená 
hranice mezi těmito společenstvy přibližně ve spojnici měst Nový Jičín - Příbor. Zatímco lipová 
dubohabřina je typickým lesním společenstevm kolinních poloh Slezska, ostřicová dubohařina má 
v přírodním parku Podbeskydí severní hranici rozšíření. Daří se v ní porostům ostřice chlupaté 
(Carex pilosa), kyčelnice cibulkonosné (Dentaria bulbifera), pryšce mandloňovitého (Tithymalus 
amygdaloides) a kostivalu hlíznatého (Symphytum tuberosum). V oblasti Červeného kamene, 
Šostýna a Libotína se nacházejí suťové lesy s porosty ohrožené měsíčnice vytrvalé (Lunaria 
rediviva). V současné době jsou tyto lesy na mnoha místech nahrazeny nevhodně vysázeným 
smrkem a zůstávají zachovány v podobě fragmentárních lesíků (výjimečně rozsáhlejších celků) 
na svazích Podbeskydské pahorkatiny.  

Podhorská krajina přírodního parku poskytuje útočiště řadě vzácných nebo ohrožených druhů 
rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to např. prvosenka jarní (Primula veris), okrotice dlouholistá 
(Cephalanthera longifolia), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač mužský (Orchis mascula). Mezi 
významné živočichy patří např. skokan ostronosý (Rana arvalis), ještěrka zední (Podarcis muralis), 
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zedníček skalní (Tichodroma muraria), výr velký (Bubo bubo), čáp černý (Ciconia nigra), chřástal 
polní (Crex crex). Velká je druhová rozmanitost entomofauny. V území nejdeme některé vzácné 
druhy např. střevlíčky Harpalus caspius roubali, Dromius qudraticollis, prskavce Brachinus 
crepitans. Hojnější jsou někteří nápadní brouci např. roháček kozlík (Dorcus parallelipipedus), 
roháček bukový (Sinodendron cylindricum), střevlík Ulrichův (Carabus ulrichii), střevlík zahradní 
(Carabus hortensis), střevlík kožitý (Carabus coriaceus), zdobenec (Gnorimus nobilis). Patrně 
nejvzácnější lokalitou přírodního parku je vrch Kotouč s jeskyní Šipka. 

 

C.I.4.6 Zvláště chráněné druhy 

Zvláště chráněné druhy (ZCHD) rostlin a živočichů jsou dané zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb. 
Zvláště chráněné druhy jsou rozděleny do tří kategorií: druhy ohrožené (O, § 3), silně ohrožené 
(SO, § 2) a kriticky ohrožené (KO, § 1). Základní ochranné podmínky zvláště chráněných druhů 
jsou dané § 49 a § 50 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Trasa záměru  

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů byly v dotčeném území identifikovány na základě 
biologického průzkumu, který byl proveden v období 08/ 2014 – 04/2017. (viz Příloha č. 7). 

V trase záměru bylo nalezeno: 

 170 druhů cévnatých rostlin, z nich není žádný druh zařazen mezi druhy zvláště chráněné 
dle vyhlášky č. 395 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

 96 druhů entomofauny, z nichž patří 6 druhů mezi zvláště chráněné druhy (O); 

 90 druhů obratlovců, z toho 42 druhů zvláště chráněných (24 SO druhů, 4 KO druhy, 14 O 
druhů). 

Seznam chráněných druhů, potvrzených v trase záměru kolektivem autorů a na základě porovnání 
s NDOP 

Ptáci: 

 Chráněné druhy ptáků v trase záměru 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

krahujec obecný Accipiter nisus SO 9 

rákosník velký Acrocephalus arundinaceus SO 9 

pisík obecný Actitis hypoleucos SO 9, 11 

ledňáček říční Alcedo atthis SO 5, 9 

rorýs obecný Apus apus O 9 

volavka bílá Ardea alba SO 9 

čáp bílý Ciconia ciconia O 2,3,4,5,9,10 

čáp černý Ciconia nigra SO 9 

moták pochop Circus aeruginosus O 1,7,8,9,11 

krkavec velký Corvus corax O 1, 9 

křepelka polní Coturnix coturnix SO 9,11 

chřástal polní Crex crex  SO 9,11 

strnad luční Emberiza calandra  KO 8 

vlaštovka obecná Hirundo rustica O 6,7,9,10,11 

krutihlav obecný Jynx torquilla  SO 2,3,4,5 

ťuhýk obecný Lanius collurio  O 2,3,4,5,10,11 

ťuhýk šedý Lanius excubitor O 8 
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Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

morčák velký Mergus merganser  KO 5,9 

konipas luční Motacilla flava  SO 9 

lejsek šedý Muscicapa striata  O 2,3,4,5 

bělořit šedý Oenanthe oenanthe  SO 9 

žluva hajní Oriolus oriolus SO 1,9 

koroptev polní Perdix perdix  O 2,3,4,5 

potápka roháč Podiceps cristatus O 9 

bramborníček černohlavý Saxicola rubicola  O 11 

potápka malá Tachybaptus ruficollis  O  

 

Obojživelníci: 

 Chráněné druhy obojživelníků v trase záměru 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

skokan štíhlý Rana dalmatina SO 7,8,10 

mlok skvrnitý Salamandra salamandra SO 5 

rosnička zelená Hyla arborea SO 7,9 

čolek obecný Lissotriton vulgaris SO 9 

čolek velký Triturus cristatus SO 10 

skokan skřehotavý Pelophylax ridibundus KO 9 

kuňka obecná Bombina bombina SO 9, 10 

ropucha obecná Bufo bufo O 6,7,8,9,10,11 

ropucha zelená Bufotes viridis SO 7,8,9,10,11 

 

Plazi: 

 Chráněné druhy plazů v trase záměru 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

užovka obojková Natrix natrix O 4,5,7,9 

slepýš křehký Anguis fragilis SO 7,8,9,10,11 

užovka hladká Coronella austriaca SO 10 

ještěrka obecná Lacerta agilis SO 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 

 

Savci: 

 Chráněné druhy savců v trase záměru 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

bobr evropský Castor fiber SO 9 

vydra říční Lutra lutra SO 9 

netopýr velký Myotis myotis KO 9 
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Bezobratlí: 

 Chráněné druhy bezobratlých v trase záměru 

Druh Stupeň ochrany Výskyt v zemních pastech 

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 O 8 

Carabus scheidleri (Panzer, 1799) O 1,4,8,14,15 

Formica cunicularia Latreille, 1798 O 8,13 

Formica fusca Linnaeus, 1758 O 12 

Formica rufibarbis Fabricius, 1793 O 5 

Bombus sp.. O 7,9,11 

 

Z celkového počtu 48 zvláště chráněných druhů živočichů, identifikovaných v trase záměru, bude 
však záměrem dotčena pouze část druhů – viz následující tabulka. 

 Chráněné druhy živočichů dotčené záměrem 

Bezobratlí Plazi Obojživelníci Ptáci Savci 

střevlík Scheidlerův 

(Carabus scheidleri) 

ještěrka obecná 
(Lacerta agilis) 

- 
chřástal polní  
(Crex crex) 

bobr evropský 
(Castor fiber) 

   
koroptev polní 

(Perdix perdix) 

vydra říční  

(Lutra lutra) 

  
 

křepelka polní 

(Coturnix coturnix)  

  
 

moták pochop  

(Circus aeruginosus)  

  
 

ťuhýk obecný 

(Lanius collurio)  

Varianta 1 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů byly v dotčeném území identifikovány na základě 
biologického průzkumu, který byl proveden v období od června 2017 do září 2017 a následně 
během měsíce března a dubna 2018. (viz Příloha č. 7). 

V celém hodnoceném koridoru byly nalezeny následující druhy, chráněné dle ZOPK: 

 80 druhů cévnatých rostlin, z nich 2 druhy (O) jsou zařazeny mezi druhy zvláště chráněné 
dle vyhlášky č. 395 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

 13 druhů entomofauny, z nichž žádný nepatří mezi zvláště chráněné druhy (O); 

 104 druhů obratlovců, z toho 43 druhů zvláště chráněných (23 SO druhů, 4 KO druhy, 16 
O druhů). 

Seznam chráněných druhů, potvrzených v trase záměru kolektivem autorů a na základě porovnání 
s NDOP 

Cévnaté rostliny: 

 Chráněné druhy rostlin v trase varianty 1 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

áron plamatý Arum maculatum O V1/5 

měsíčnice vytrvalá Lunaria rediviva O V1/5 
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Ptáci: 

 Chráněné druhy ptáků v trase varianty 1 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

pisík obecný Actitis hypoleucos SO 12,13 

ledňáček říční Alcedo atthis SO 10,11 

rorýs obecný Apus apus O 8 

brkoslav severní Bombycilla garrulus O 1,2,3,5,6,7,10,11 

čáp bílý Ciconia ciconia O 3,4,8 

čáp černý Ciconia nigra SO 3,4,5,6,7,8,12,13 

moták pochop Circus aeruginosus O 5 

kavka obecná Coloeus monedula SO 8 

krkavec velký Corvus corax O 3,4,8 

křepelka polní Coturnix coturnix SO 3,4,5,6,7,12,13 

chřástal polní Crex crex SO 4,5,6,7,12,13 

vlaštovka obecná Hirundo rustica O 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 

krutihlav obecný Jynx torquilla SO 3,4,5,6,7 

ťuhýk obecný Lanius collurio O 1,2,3,4,9,12,13 

slavík obecný Luscinia megarhynchos O 3,4,5,6,7 

morčák velký Mergus merganser KO 10,11 

konipas luční Motacilla flava SO 10,11 

lejsek šedý Muscicapa striata O 3,4 

žluva hajní Oriolus oriolus SO 10,11 

koroptev polní Perdix perdix O 8 

moudivláček lužní Remiz pendulinus O 10,11 

bramborníček hnědý Saxicola rubetra O 4,8,12,13 

bramborníček černohlavý Saxicola rubicola O 8 

 

Obojživelníci: 

 Chráněné druhy obojživelníků v trase varianty 1 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

kuňka obecná  Bombina bombina SO 8 

ropucha obecná Bufo bufo O 1,2,3,8,10,11,12,13 

ropucha zelená Bufotes viridis SO 12,13 

čolek obecný Lissotriton vulgaris SO 9,10,11 

mlok skvrnitý  Salamandra salamandra SO 8 

skokan zelený  Pelophylax esculentus s. SO 8 

skokan skřehotavý  Pelophylax ridibundus KO 10,11 

skokan ostronosý  Rana arvalis KO 3,9,10,11 

skokan štíhlý  Rana dalmatina SO 9,10,11 

Plazi: 

 Chráněné druhy plazů v trase varianty 1 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

slepýš křehký Anguis fragilis SO 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13 

užovka obojková Natrix natrix SO 1,2,3,4 
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Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

ještěrka obecná Lacerta agilis SO 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13 

užovka obojková Natrix natrix O 5,6,7,8,10,11 

ještěrka živorodá Zootoca vivipara SO 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Savci: 

 Chráněné druhy savců v trase varianty 1 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

bobr evropský Castor fiber SO 10,11 

křeček polní Cricetus cricetus SO 8 

vydra říční Lutra lutra SO 10,11 

netopýr brvitý Myotis emarginatus KO 8 

netopýr rezavý Nyctalus notula SO 8 

veverka obecká Sciurus vulgaris O 1,2,3,4 

 

Z celkového počtu 44 zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude však záměrem dotčena 
pouze část druhů – viz následující tabulka. 

 

 Chráněné druhy živočichů dotčené trasou varianty 1 

Bezobratlí Plazi Obojživelníci Ptáci Savci 

- 

ještěrka obecná  

(Lacerta agilis) - 

křepelka polní 

(Coturnix coturnix) 

křeček polní  

(Cricetus cricetus) 

 

užovka hladká  

(Coronella austriaca)  

koroptev polní 

(Perdix perdix) 
veverka obecná 
(Sciurus vulgaris) 

 
ještěrka živorodá 

(Zootoca vivipara) 
 

chřástal polní  
(Crex crex) 

vydra říční  

(Lutra lutra) 

 
slepýš křehký 

(Anguis fragilis) 
 

ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

bobr evropský 
(Castor fiber) 

   
moták pochop 

(Circus aeruginosus)  

Varianta 2 

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů byly v dotčeném území identifikovány na základě 
biologického průzkumu, který byl proveden v období od června 2017 do září 2017 a následně 
během měsíce března a dubna 2018. (viz Příloha č. 7). 

V celém hodnoceném koridoru byly nalezeny následující druhy, chráněné dle ZOPK: 

 73 druhů cévnatých rostlin, z nich žádné druhy nejsou zařazeny mezi druhy zvláště 
chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. 

 13 druhů entomofauny, z nichž žádný nepatří mezi zvláště chráněné druhy (O); 

 90 druhů obratlovců, z toho 35 druhů zvláště chráněných (18 SO druhů, 4 KO druhy, 13 O 
druhů). 
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Seznam chráněných druhů, potvrzených v trase záměru kolektivem autorů a na základě porovnání 
s NDOP 

Ptáci: 

 Chráněné druhy ptáků v trase varianty 2 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

jestřáb lesní Accipiter gentilis O 1,2 

pisík obecný Actitis hypoleucos SO 9,10 

ledňáček říční Alcedo atthis O 7,8 

brkoslav severní Bombycilla garrulus O 5 

čáp bílý Ciconia ciconia SO 3,4 

čáp černý Ciconia nigra O 1,2 

moták pochop Circus aeruginosus O 9,10 

krkavec velký Corvus corax SO 5 

křepelka polní Coturnix coturnix SO 1,2,5,9,10 

chřástal polní Crex crex O 5,9,10 

vlaštovka obecná Hirundo rustica SO 6,7,8,9,10 

krutihlav obecný Jynx torquilla O 1,2 

ťuhýk obecný Lanius collurio O 9,10 

morčák velký Mergus merganser KO 7,8 

konipas luční Motacilla flava SO 6,7,8 

žluva hajní Oriolus oriolus SO 5,6,7,8 

moudivláček lužní Remiz pendulinus O 7,8 

bramborníček hnědý Saxicola rubetra O 1,2,9,10 

sluka lesní Scolopax rusticola O 3,4 

Obojživelníci: 

 Chráněné druhy obojživelníků v trase varianty 2 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

ropucha obecná Bufo bufo O 1,2,6,7,8,9,10 

ropucha zelená Bufotes viridis SO 7,8,9,10 

čolek obecný Lissotriton vulgarit SO 7,8 

mlok skvrnitý  Salamandra salamandra SO 5 

skokan skřehotavý  Pelophylax ridibundus KO 7,8 

skokan ostronosý  Rana arvalis KO 7,8 

skokan štíhlý  Rana dalmatina SO 1,2,7,8 

Plazi: 

 Chráněné druhy plazů v trase varianty 2 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

slepýš křehký Anguis fragilis SO 1,2,6,7,8,9,10 

užovka hladká Coronella austriaca SO 1,2 

ještěrka obecná Lacerta agilis SO 5,6,7,8,9,10 

užovka obojková Natrix natrix O 5,7,8 

ještěrka živorodá Zootoca vivipara SO 1,2 
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Savci: 

 Chráněné druhy savců v trase varianty 2 

Druh Stupeň ochrany 
Výskyt ve významných zool. 
botanických lokalitách 

bobr evropský Castor fiber SO 10,11 

křeček polní Cricetus cricetus SO 8 

vydra říční Lutra lutra SO 10,11 

netopýr brvitý Myotis emarginatus KO 8 

netopýr rezavý Nyctalus notula SO 8 

veverka obecká Sciurus vulgaris O 1,2,3,4 

 

Z celkového počtu 44 zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů bude však záměrem dotčena 
pouze část druhů – viz následující tabulka. 

 

 Chráněné druhy živočichů dotčené trasou varianty 2 

Bezobratlí Plazi Obojživelníci Ptáci Savci 

- 

ještěrka obecná  

(Lacerta agilis) - 

chřástal polní  
(Crex crex) 

vydra říční  

(Lutra lutra) 

 
 

 

křepelka polní 

(Coturnix coturnix) 
bobr evropský 
(Castor fiber) 

   
moták pochop 

(Circus aeruginosus)  

   
ťuhýk obecný  
(Lanius collurio)  

   
moták pochop 

(Circus aeruginosus)  

 

C.I.4.7 Památné stromy 

Trasa záměru 

V koridoru nového dvojitého vedení 400 kV se nenachází památné stromy. 

Nejblíže se k trase vedení nachází v úseku mezi stožáry č. 370 – 371 Mankovická lípa 
ve vzdálenosti cca 490 m od osy vedení. V evidenci AOPK (Ústřední seznam ochrany přírody) je 
dosud uveden památný strom Topol u Čurdy, který byl vyvrácen v roce 2007. Topol byl situován 
na břehu řeky Odry mezi stožáry č. 368 – 369. 

Varianta 1 

V koridoru varianty 1 se nenachází památné stromy. 

Nejblíže se k trase vedení nachází v blízkosti lomového bodu R9 Lípa svobody u obce Starý Jičín 
ve vzdálenosti cca 720 m od osy vedení. 

Varianta 2 

V koridoru varianty 2 se nenachází památné strany. 

Nejblíže se k trase vedení nachází mezi lomovými body R4 – R5 Horákova lípa u obce Janovice 
ve vzdálenosti cca 880 m od osy vedení. 
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C.I.4.8 Průchodnost krajiny pro velké savce 

Migračně významné území (MVÚ) je území zvýšené hodnoty jak pro trvalý výskyt, tak zejména 
pro migraci velkých savců (a i obecně druhů lesního ekosystému). V rámci MVÚ je třeba zajistit 
ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita 
lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového kontextu krajiny. 

Dálkové migrační koridory (DMK) jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné 
průchodnosti krajiny pro velké savce. Propojují oblasti významné pro trvalý i přechodný výskyt 
velkých savců, a to v národním i nadnárodním měřítku. Představují místa se zvýšenou 
pravděpodobností pohybu velkých savců a jsou navrženy v hustotě, která představuje nezbytné 
minimum pro zajištění trvalého migračního propojení, a tedy i dlouhodobé existence populací 
velkých savců. 

Podle metodiky AOPK ČR k migračně významným územím, dálkovým migračním koridorům a 
místům omezení v územním plánování („Metodika na ochranu krajiny před fragmentací z hlediska 
druhů lesních ekosystémů“) jsou za zásadní migrační bariéry považovány tyto krajinné struktury: 
dálnice a silnice, železnice, vodní toky a vodní plochy, bezlesí, osídlení a oplocení. 

Pro hodnocení stupně průchodnosti bariéry pro zájmové druhy byly zpracovány základní pomocné 
skupiny typů bariér: dálnice a silnice, železnice, vodní toky a vodní plochy, bezlesí, osídlení a 
oplocení. Závažnost bariéry není daná pouze technickým parametrem. V mnoha případech se 
jedná o kombinaci dílčích bariér, které jednotlivě nepředstavují zásadní ohrožení konektivity. 
Neprůchodné místo vytváří až kumulativní efekt těchto bariér. 

Vedení zvn není zařazeno mezi nebezpečné typy bariér, tudíž nepředstavuje v krajině v rámci 
cílových druhů (velkých savců lesního ekosystému, tj. vlka obecného (Canis lupus), rysa ostrovida 
(Lynx lynx), medvěda hnědého (Ursus arctos), losa evropského (Alces alces) a jelena evropského 
(Cervus elaphus) zvýšené nebezpečí fragmentace areálů výskytu. 

Trasa záměru 

Migračně významná území (MVÚ), dálkové migrační koridory (DMK) a migrační trasy místního 
významu korespondují s prvky ÚSES. Trasa nového dvojitého vedení 400 kV přechází nadzemně 
přes vymezené dálkové migrační koridory, ale vedení zvn netvoří pro DMK významnou bariéru. 
Navíc významně nepřispívá k vytváření kumulativního bariérového efektu v součinnosti s ostatními 
prvky (jiné stavby, dopravní komunikace, zemědělské monokulturní plochy apod.) v krajině. Trasa 
záměru prochází v územích málo vhodných k trvalému výskytu cílových druhů a k jejich trvalejšímu 
i dočasnému pobytu. Dle modelu habitatové vhodnosti zvolených druhů velkých savců vychází 
trasa záměru jako nejvhodnější k umístění záměru.  

Varianta 1 

Dle mapových podkladů AOPK ČR se část lokalit varianty 1 nachází na území zvýšené hodnoty 
pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů větších savců lesního ekosystému (MVÚ), tj. vlka 
obecného, rysa ostrovida, medvěda hnědého, losa evropského a jelena evropského. Migračně 
významná území (MVÚ), dálkové migrační koridory (DMK) a migrační trasy místního významu 
korespondují s prvky ÚSES. 

Varianta 2 

Dle mapových podkladu AOPK ČR se část lokalit varianty 2 nachází na území zvýšené hodnoty 
pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů větších savců lesního ekosystému (MVÚ), tj. vlka 
obecného, rysa ostrovida, medvěda hnědého, losa evropského a jelena evropského. Migračně 
významná území (MVÚ), dálkové migrační koridory (DMK) a migrační trasy místního významu 
korespondují s prvky ÚSES. 
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V současné době je na základě projektu AOPK ČR „Komplexní přístup k ochraně fauny 
terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“ připravována nová koncepce zajištění 
průchodnosti krajiny pro vybrané zvláště chráněné druhy savců (rys, vlk, medvěd a los). Nový 
koncept vymezuje jako biotop výše uvedených ZCHD velkých savců (ve smyslu § 50 ZOPK) tzv. 
migrační koridory, jádrová území a kritická místa. Migrační koridory propojují oblasti stálého 
výskytu tak, aby umožnily migrační spojení, a to v minimální míře, která ještě zajistí dlouhodobé 
přežití populací vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Jádrová území budou dál 
vnitřně kategorizovaná (3 kategorie) podle významu pro cílové druhy, přičemž pro každou kategorii 
budou zpracované zvlášť regulativy. Kritická místa představují úseky s reálnou hrozbou zásadního 
přerušení migračního koridoru. Jakékoliv zásahy, které by mohly omezit průchodnost v kritických 
místech, budou považovány za škodlivý zásah do přirozeného vývoje ZCHD a budou podléhat 
udělení výjimky z podmínek ochrany ZCHD. Stejně tak i v migračních koridorech nesmí docházet 
ke změně účelu využití ploch ani k povolování staveb, které by mohly ohrozit migrační funkce 
koridoru. Posouzení, zda plánovaná změna účelu využití ploch nebo umístění stavby může ohrozit 
migrační funkce koridoru, náleží příslušnému OOP. 

V době zpracování předkládané Dokumentace EIA nebyly příslušné vrstvy k dispozici, a proto je 
průchodnost krajiny pro velké savce popsána dle starého konceptu. 

C.I.5. Ložiska nerostů 

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. 

Pro ochranu výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání se dle § 16 horního 
zákona č. 44/1988 Sb. v platném znění vymezují tzv. chráněná ložisková území. 

V chráněném ložiskovém území platí některá omezení činností. Dle § 18 horního zákona lze 
v zájmu ochrany nerostného bohatství v chráněném ložiskovém území zřizovat stavby a zařízení, 
které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, jen na základě závazného stanoviska dotčeného 
orgánu podle tohoto zákona. Jestliže je nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu umístit 
stavbu nebo zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska v chráněném ložiskovém 
území, je třeba dbát, aby se narušilo co nejméně využití nerostného bohatství. 

Podrobný přehled dotčených oblastí surovinových zdrojů je uveden v kapitole C.II.4.2 Přírodní 
zdroje. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV nezasahuje do žádného území ložisek surovinových zdrojů, 
ani se v trase záměru nenachází žádná poddolovaná zemí nebo důlní díla. 

Jako nejbližší trase záměru lze uvést následující ložiska surovinových zdrojů: 

 plošná ložiska nevyhrazených nerostů Malhotice ID 5263900, surovina: štěrkopísky, ve 
vzdálenosti cca 235 m od osy záměru v úseku mezi lomovými body R2 – R3 (mezi stožáry 
č. 309 – 310) 

 plošná ložiska nevyhrazených nerostů Kunčice ID 5276800, surovina: cihlářská surovina, 
ve vzdálenosti cca 230 m od osy záměru v úseku mezi lomovými body R5 – R6 (mezi 
stožáry č. 330 - 331). 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 prochází přes území ložisek surovinových zdrojů. V trase varianty 1 je v úseku 
mezi odbočením od páteřního vedení V403/803 a lomovým bodem R10 vymezeno rozsáhlé 
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chráněné ložiskové území pro ochranu černého uhlí a zemního plynu ID 14400000 Čs. část 
Hornoslezské pánve a dále oblast schválených prognózních zdrojů vyhrazených nerostů pro 
ochranu černého uhlí ID 9012400 Nový Jičín-Hodslavice. Trasa vedení prochází v úseku mezi 
odbočením od páteřního vedení V403/803 a lomovým bodem R2 přes výhradní plochu ložiska 
černého uhlí Mořkov-Frenštát ID 3171900. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 prochází přes území ložisek surovinových zdrojů: v úseku mezi odbočením od 
páteřního vedení V403/803 a lomovým bodem R3 prochází přes těžené dobývací prostory zemního 
plynu ID 40027 Lešná a výhradní plochu ložiska zemního plynu ID 3224400 Choryně. V trase 
vedení je mezi lomovými body R3 – R5 vymezeno rozsáhlé chráněné ložiskové území pro ochranu 
černého uhlí a zemního plynu ID 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve. 

C.I.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

C.I.6.1 Území historického a kulturního významu 

Vybraná skupina z památkového fondu České republiky, tj. kulturní památky, národní kulturní 
památky, památkově chráněná území, památky zapsané na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO a památková ochranná pásma je podle platných předpisů zvýšenou 
měrou chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. 

Všechny tyto památkově chráněné soubory jsou evidovány v Ústředním seznamu kulturních 
památek České republiky, které vede Národní památkový ústav. 

 

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. 
Jedná se o památkové rezervace, památkové zóny a památkové ochranné pásmo. 

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

Památková zóna (PZ) - může mít podobu městské či vesnické památkové zóny a představuje 
nižší kategorii ochrany památkově hodnotného území. Památkové zóny vyhlašuje Ministerstvo 
kultury ČR vyhláškou. 

Památkové ochranné pásmo (OP) – může se týkat nemovité kulturní památky, národní kulturní 
památky a památkově chráněného území. Památková ochranná pásma nemovitých kulturních 
památek nebo národních kulturních památek vyhlašují podle § 17 zákona č. 20/1987 Sb., obce 
s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů. 

Trasa záměru 

Trasa záměru nezasahuje do žádné památkové rezervace. 
Trasa záměru nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny. 
Trasa záměru nezasahuje do žádného památkového ochranného pásma. 

Trasa záměru nezasahuje do žádného památkově chráněného území dle zákona č. 20/1987 Sb. 
v platném znění. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 nezasahuje do žádné památkové rezervace. 
Trasa varianty 1 nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny. 
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Trasa varianty 1 nezasahuje do žádného památkového ochranného pásma. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 nezasahuje do žádné památkové rezervace. 
Trasa varianty 2 nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny. 
Trasa varianty 2 nezasahuje do žádného památkového ochranného pásma. 

 

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 ČR svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky. 

Trasa záměru 

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. Nelze vyloučit 
přítomnost drobné sakrální architektury resp. latentních archeologických nalezišť. 

Nejbližší nemovité kulturní památky se nalézají na okraji obce Všechovice – boží muka 
ve vzdálenosti cca 300 m od osy vedení (mezi lomovými body R2 – R3) a na okraji obce Hynčice 
- venkovská usedlost – rodinný dům Ř. Mendela ve vzdálenosti cca 500 m od osy vedení mezi 
stožáry č. 358 – 359 (mezi lomovými body R9 – R10). Další nemovité kulturní památky se nacházejí 
v širším okolí záměru v intravilánech obcí ve vzdálenosti větší než 500 m od osy záměru. 

V trase záměru se nenachází žádné kulturní památky chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 
v platném znění, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

Varianta 1 

V rámci posuzované varianty záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky chráněné ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nelze 
vyloučit přítomnost drobné sakrální architektury resp. latentních archeologických nalezišť. 

Nejbližší nemovitá kulturní památka se nalézá severně od obce Starý Jičín – zřícenina hradu Starý 
Jičín ve vzdálenosti cca 430 m od osy vedení mezi lomovými body R9 – R10. Další nemovité 
kulturní památky se nacházejí v širším okolí záměru v intravilánech obcí ve vzdálenosti větší než 
500 m od osy vedení. 

V trase záměru se nenachází žádné kulturní památky chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 
v platném znění, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

Varianta 2 

V rámci posuzované varianty záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky chráněné ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nelze 
vyloučit přítomnost drobné sakrální architektury resp. latentních archeologických nalezišť. 

Nejbližší nemovitá kulturní památka se nachází v obci Perná – boží muka ve vzdálenosti cca 470 m 
od osy vedení v blízkosti lomového bodu R2. Další nemovité kulturní památky se nacházejí v širším 
okolí záměru v intravilánech obcí ve vzdálenosti větší než 500 m od osy vedení. 

V trase záměru se nenachází žádné kulturní památky chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. 
v platném znění, a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 

Trasa záměru vč. variantních tras neprochází přes žádné památkově chráněného území dle 
zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění a zároveň nebudou dotčeny žádné kulturní památky 
chráněné ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění, a evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR. 
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C.I.6.2 Území archeologického významu 

Archeologický nález definuje § 23 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění jako věc (soubor 
věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje 
do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. 

Území s archeologickými nálezy (UAN) je definováno metodikou Národního památkového ústavu 
(NPÚ) jako území, na němž se primárně vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy 
vytvořené člověkem, nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem 
a archeologické nálezy movité povahy. 

UAN eviduje Státní archeologický seznam ČR (SAS), který je spravován NPÚ ČR pro účely 
ochrany a záchrany archeologických nálezů na území ČR. Metodika SAS rozděluje evidované UAN 
do čtyř kategorií: 

 UAN I. (prokázaná území) - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně 
předpokládaným výskytem archeologických nálezů, 

 UAN II. (předpokládaná území) - území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt 
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen 
nespolehlivě; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100% (např. svědectví 
písemných pramenů, výsledky geofyzikálního průzkumu, letecké prospekce apod.) 

 UAN III. (území s možností nálezů) - území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně 
prokázán výskyt archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale 
jelikož předmětné území mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů (veškeré území státu kromě kategorie 
IV.) 

 UAN IV. (vytěžená území) - území, na němž není reálná pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů (veškerá vytěžená území – doly, lomy, pískovny, cihelny apod.) 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV. se vztahuje povinnost vyplývající 
ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

V případě zjištění výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný 
archeologický výzkum resp. zpracování dokumentace. 

V průběhu zemních prací bude prováděn záchranný archeologický výzkum formou 
archeologického dohledu, zejména v lokalitách UAN I a II. kategorie. V případě odkrytí 
archeologických nálezů při provádění zemních prací bude příslušný orgán státní památkové péče 
informován a bude umožněno provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV prochází v úseku mezi stožáry č. 319 – 320 v k. ú. Černotín 
přes území s pozitivně prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických 
nálezů (UAN I. kategorie 25-14-02/9 „Zlámaná“). 

V blízkosti trasy vedení ve vzdálenosti cca 98 m od osy vedení se v úseku mezi stožáry č. 371 – 
372 v k. ú. Mankovice nalézá území s možným výskytem archeologických nálezů (UAN II. 
kategorie 25-12-14/1 „středověké a novověké jádro obce Mankovice“). 

Území dotčené trasou záměru se ve zbytku trasy nachází v území UAN III. kategorie. 

 Území archeologických nálezů v trase záměru 

Katastrální území Poř. č. SAS Název UAN Úsek vedení mezi stožáry č. 

Černotín 25-14-02/9 Zlámaná 319 - 320 
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 Území archeologických nálezů v trase záměru a jeho blízkosti 

Černotín Mankovice 

  
(Zdroj: NPÚ ČR) 

 

Varianta 1 

Území dotčené variantou 1 záměru se nachází v území UAN III. kategorie. 

Trasa varianty 1 neprochází přes území archeologického významu (kategorie I. a II.). 

Nejblíže se k trase vedení nachází UAN II. kategorie (25-12-20/3 „středověké a novověké jádro 
obce) v úseku mezi lomovými body R7 – R8 v k. ú. Loučka ve vzdálenosti cca 203 m od osy vedení. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 prochází v úseku mezi lomovými body R1 – R2 v k. ú. Perná přes území 
s pozitivně prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. 
kategorie 25-14-05/14 „ESA 149, Zákopec“) a přes území s možným výskytem archeologických 
nálezů (UAN II. kategorie 251). 

Území dotčené variantou 2 záměru se ve zbytku trasy nachází v území UAN III. kategorie. 

 

V koridoru vedení ve vzdálenosti cca 29 m od osy vedení se v úseku mezi lomovými body R8 – R9 
v k. ú. Bernartice nad Odrou nalézá území s pozitivně prokázaným a s bezpečně předpokládaným 
výskytem archeologických nálezů (UAN I. kategorie 25-12-15/6 „ESA 123, kóta 356“). 

Území dotčené variantou 1 záměru se nachází v území UAN III. kategorie. 

 Území archeologických nálezů v trase záměru 

Katastrální území Poř. č. SAS Název UAN Úsek vedení mezi stožáry č. 

Perná 25-14-05/14 Zákopec R1 – R2 

Perná 251 - R1 – R2 

Bernartice nad Odrou 25-12-15/6 ESA 123, kóta 356 R8 – R9 
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 Území archeologických nálezů v trase varianty 1 

Perná Bernartice nad Odrou 

  
(Zdroj: NPÚ ČR) 

 

C.I.7. Území hustě zalidněná 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV prochází přes území Olomouckého a Moravskoslezského 
kraje. Nové dvojité vedení protíná celkem 17 katastrálních území a 12 správních území obcí 
Posuzovaná trasa záměru prochází typicky venkovskou krajinou s malými sídly. 

Na základě údajů z Českého statického úřadu bydlelo k 1. 1. 2017 v širším zájmovém území trasy 
záměru přibližně 10 tis. obyvatel. Přehled počtu obyvatel v obcích dotčené trasou záměru je 
uveden v následující tabulce. 

 Počet obyvatel v nejbližších obcích dotčených trasou záměru 

Obec Počet obyvatel k 1. 1. 2017 

Býškovice 406 

Malhotice 364 

Ústí 556 

Horní Těšice 153 

Skalička 611 

Černotín 786 

Špičky 290 

Bělotín 1 844 

Vražné 850 

Mankovice 581 

Suchdol nad Odrou 2 622 

Hladké Životice 980 

Celkem obyvatel 10 043 

 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 prochází přes území Moravskoslezského kraje. Trasa vedení prochází přes 
12 katastrálních území a 9 správních území obcí. Vedení prochází z převážné části volnou krajinou 
a mimo zastavěná území. Trasa varianty 1 přechází přes zastavěné či zastavitelné území mezi 
lomovými body R3 – R4 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína a R8 – R9 v k. ú. Starý Jičín. 
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Na základě údajů z Českého statického úřadu bydlelo k 1. 1. 2017 v širším zájmovém území trasy 
záměru více než 37 tis. obyvatel. Přehled počtu obyvatel v obcích dotčené trasou vedení varianty 
1 je uveden v následující tabulce. 

 Počet obyvatel v nejbližších obcích dotčených trasou varianty 1 

Obec Počet obyvatel k 1. 1. 2017 

Hodslavice 1 711 

Životice u Nového Jičína 627 

Nový Jičín 23 550 

Starý Jičín 2 835 

Šenov u Nového Jičína 2 073 

Kunín 1 869 

Bernartice nad Odrou 987 

Suchdol nad Odrou 2 622 

Hladké Životice 980 

Celkem obyvatel 37 254 

 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 prochází přes území Moravskoslezského kraje a částečně přes území Zlínského 
kraje. Trasa vedení protíná celkem 13 katastrálních území a 8 správních území obcí. Trasa varianty 
2 je trasa vedena ve volné krajině, mimo zastavěná území. Trasa varianty 2 se k zastavěnému 
území přibližuje pouze u obce Bernartice nad Odrou. 

Na základě údajů z Českého statického úřadu bydlelo k 1. 1. 2017 v širším zájmovém území trasy 
záměru více než 15 tis. obyvatel. Přehled počtu obyvatel v obcích dotčené trasou vedení varianty 
2 je uveden v následující tabulce. 

 Počet obyvatel v nejbližších obcích dotčených trasou varianty 2 

Obec Počet obyvatel k 1. 1. 2017 

Lešná 2 053 

Starý Jičín 2 835 

Jeseník nad Odrou 1 967 

Bernartice nad Odrou 987 

Šenov u Nového Jičína 2 073 

Kunín 1 869 

Suchdol nad Odrou 2 622 

Hladké Životice 980 

Celkem obyvatel 15 386 

 

C.I.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení 

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 
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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. 

 

C.I.9. Staré ekologické zátěže 

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. 

Hlavním zdrojem těchto informací je evidence starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných 
míst, a to veřejně přístupná databáze Systém evidence kontaminovaných míst. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV není v územním střetu s žádnou takto registrovanou 
lokalitou. V širším okolí trasy záměru (do 1 km od trasy vedení) v dotčených katastrálních území 
se však několik kontaminovaných lokalit nachází, jejich přehled je uveden v následující tabulce. 

 Evidované kontaminované lokality v dotčených katastrálních území v trase 
záměru 

Katastrální 
území 

ID lokality Název lokality Typ lokality 
Kategorie 

priority 
Poznámka 

Vzdálenost od 
osy vedení 

Ústí 17483001 Amerika 
skládka 

TKO 
- 

Rekultivovaná nepovolená 
skládka v remízku mezi poli 

800 m 

Bělotín 2001001 
Hranice na 
Moravě - 
obalovna 

- N2 
Bývalá obalovna živičných 
směsí je v současné době 
využívána pro autodopravu 

990 m 

Bělotín 200002 Jelení kopec I. 
skládka 

TKO 
- 

Lokalita je tvořena starou 
rekultivovanou skládkou S-
OO (ostatní odpad) 

620 m 

Pozn. Šedou barvou jsou vyznačeny lokality, které jsou v Systému evidence kontaminovaných míst uvedeny 
jako neaktuální. 

 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 není v územním střetu s žádnou takto registrovanou lokalitou. V blízkosti a širším 
okolí trasy záměru (do 1 km od trasy vedení) v dotčených katastrálních území se však několik 
kontaminovaných lokalit nachází, jejich přehled je uveden v následující tabulce. 
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 Evidované kontaminované lokality v blízkosti trasy varianty 1 

Katastrální 
území 

ID lokality Název lokality Typ lokality 
Kategorie 

priority 
Poznámka 

Vzdálenost od 
osy vedení 

Hodslavice 4062001 Tomanův lom 
skládka 

TKO 
- 

Skládka je umístěna ve 
starém lomu pikritu nad obcí 
Hodslavice 

370 m 

Životice u 
Nového 
Jičína 

97375001 
DTS 5252 

Životice-ovčín 
- N2 

Distribuční trafostanice v 
majetku Severomoravské 
energetiky, a.s. 

980 m 

Šenov u 
Nového 
Jičína 

10754002 
Šenov, 

obalovna 

kontaminov
aný areál - 
průmyslová 
či komerční 

lokalita 

P4 

Na lokalitě dříve probíhala 
výroba živičných směsí a 
byla zde v provozu 
obalovna. Nejsou evidovány 
žádné informace o 
kontaminaci, nicméně je 
nutno na lokalitu pohlížet 
jako podezřelou 

490 m 

Kunín 7728001 Skládka TKO 
skládka 

TKO 
- Dosud nehodnoceno 53 m 

Pozn. Šedou barvou jsou vyznačeny lokality, které jsou v Systému evidence kontaminovaných míst uvedeny 
jako neaktuální. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 není v územním střetu s žádnou takto registrovanou lokalitou. V blízkosti trasy 
vedení (do 500 m od trasy vedení) v dotčených katastrálních území se však jedna kontaminovaná 
lokalita nachází. Tato lokalita je uvedena v následující tabulce. 

 Evidované kontaminované lokality v blízkosti trasy varianty 2 

Katastrální 
území 

ID lokality Název lokality Typ lokality 
Kategorie 

priority 
Poznámka 

Vzdálenost od 
osy vedení 

Kunín 7728001 Skládka TKO 
skládka 

TKO 
- Dosud nehodnoceno 53 m 

Pozn. Šedou barvou jsou vyznačeny lokality, které jsou v Systému evidence kontaminovaných míst uvedeny 
jako neaktuální. 

 

C.I.10. Extrémní poměry v dotčeném území 

Sesuvná území 

Sesuvná území jsou charakterizována jako plochy, kde dochází k sesuvným pohybům. Tyto 
sesuvné pohyby patří mezi jednu ze základních skupin svahových pohybů, které vznikají při 
porušení stability svahů 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.). 

Česká republika patří vzhledem ke své pestré geologické stavbě a hustému osídlení mezi země 
s vysokým výskytem a ohrožením svahovými nestabilitami. Současně se řadí mezi země 
s dlouholetou a vyspělou tradicí dokumentace a klasifikace tohoto rizikového jevu, které jsou 
nezbytné pro prevenci, jakož i pro likvidaci případných následků svahových nestabilit. 

Svahové pohyby patří mezi potenciálně rizikové geofaktory na území ČR. Za ně 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. 
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Střet trasy záměru a sesuvných území byl prověřeny v mapové aplikaci Svahové nestability České 
geologické služby, tato databáze obsahuje jak registrační data České geologické služby – 
Geofondu, tak postupně aktualizovaná data, vznikající v rámci podrobného geologického 
mapování. Původní databáze Geofondu pokrývá celé území ČR, mnohdy se však jedná o 
dokumentační údaje ze 60. let 20. století. Nová a stále doplňovaná databáze zahrnuje k 31. 12. 
2017 téměř 14 % území ČR. 

Trasa záměru 

V blízkosti trasy záměru západně od obce Malhotice (úsek od napojení na páteřní vedení V403/803 
– stožár č. 306) se nachází dočasně uklidněný sesuv 2 přírodního původu délky nad 50 m. Ve 
stejné lokalitě se uvádí aktivní sesuvná území - ID 5744 a ID 5743, tato území byla dle zdroje 
revidována v roce 1985. 

V blízkosti stožáru č. 312 na hranici k. ú. Malhotice a Ústí prochází trasa záměru v blízkosti 
dočasně uklidněné svahové nestability přírodního původu s označením sesuv 23. 

 Sesuvná území v blízkosti trasy záměru 

 

(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

Východně od obcí Černotín a Hluzov trasa nového dvojitého vedení 400 kV prochází v okolí 
lomového bodu R4 (mezi stožáry č. 321 – 324) přes následující sesuvná území: 

 sesuv 2 – dočasně uklidněné, plošné svahové nestability přírodního původu (délka nad 
50 m); 

 mapované nestability plošné – sesuv 24, uklidněné svahové nestability přírodního původu; 

 registrační sesuvy plošné - sesuv 2019, potenciální plošný suchý sesuv, nesanováno (délka 
nad 50 m);  

 registrační sesuvy plošné - sesuv 2017, potenciální plošný zamokřený sesuv, nesanováno; 
v ploše potenciálního sesuvu je umístěn stožár č. 323; 

 Sesuv 24 – uklidněné, plošné svahové nestability přírodního původu (délka nad 50 m). 
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 Sesuvná území v oblasti lomového bodu R4 v trase záměru 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

V úseku mezi stožáry č. 376 – 384 mezi obcemi Mankovice a Suchdol nad Odrou prochází trasa 
záměru přes plošně rozsáhlé dočasně uklidněné sesuvné území přírodního původu – sesuv 4, 
lomový bod R16 (stožár č. 380) zasahuje svahovou nestabilitu přírodního původu - výplavový kužel 
dočasně uklidněný 4c, příčinou této nestability je vodní eroze a akumulace. 

 Sesuvná území v úseku R14 – R17 v trase záměru 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 
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Všechna výše uvedená sesuvná území, dotčená trasou záměru, jsou dosud nesanovaná. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 prochází mezi lomovými body R7 – R8 v k. ú. Loučka u Nového Jičína a Starý 
Jičín přes oblast uklidněných plošných sesuvů přírodního původu (sesuv 7).  

 Sesuvná území v úseku R7 – R8 v trase varianty 1 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

Mezi lomovými body R9 – R10 na úpatí Starojického kopce v k. ú. Starý Jičín míjí uklidněné 
sesuvné území 2.  

Mezi lomovými body R11 – R12 v k. ú. Šenov u Nového Jičína zasahuje trasa varianty 1 dočasně 
uklidněné sesuvné území 10. 
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 Sesuvná území v úseku R11 – R12 v trase varianty 1 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

Všechna výše uvedená sesuvná území, dotčená trasou varianty 1, jsou dosud nesanovaná. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 prochází mezi lomovými body R1a – R1 v k. ú. Vysoká u Valašského Meziříčí a 
Perná u Valašského Meziříčí přes oblast dočasně uklidněného povrchového ploužení půdního 
pokryvu a svahovin 6.  

 Sesuvná území v úseku R1a – R1 v trase varianty 2 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 
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V oblasti mezi lomovými body R8 – R9 se nachází v trase varianty 2 dočasně uklidněný sesuv 8 a 
v blízkosti trasy varianty dočasně uklidněný sesuv 9, oba přírodního původu, délky nad 50 m. 

 Sesuvná území v úseku R8 – R9 v trase varianty 2 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

Všechna výše uvedená sesuvná území, dotčená trasou varianty 2, jsou doposud nesanovány. 

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“. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV se nedotýká žádných poddolovaných území. 

V blízkosti trasy záměru v úseku mezi stožáry č. 381 – 382 se nachází poddolované území Pohoř 
2 ID 4486 ve vzdálenosti cca 50 m od osy vedení. Těženou surovinou zde byly polymetalické rudy. 
Těžba byla ukončena do 18. století, dochovanými projevy poddolování jsou haldy, propadliny a 
otevřená ústí. 
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 Poddolované území v blízkosti trasy záměru 

 
(Zdroj:http://mapy.geology.cz) 

Varianta 1 

V trase varianty 1 se nenachází žádné poddolované území. 

Nejblíže trase varianty 1 se v blízkosti lomového bodu R3 nalézá plošné a bodové poddolované 
území a důlní dílo ve vzdálenosti cca 590 m od osy vedení na východě obce Bludovice, v obou 
případech byla těžba ukončena do 19. století. 

Varianta 2 

V trase varianty 2 se nenachází žádné poddolované území. 

Nejblíže trase varianty 2 se nachází plošné a bodové poddolované území a důlní dílo ve 
vzdálenosti cca 1 602 m od lomového bodu R1b západně od obce Hostašovice, těžba zde byla 
ukončena do 19. století. 

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 (stav kvality ovzduší) 

C.II.1.1  Ovzduší 

Kvalita ovzduší  

Kvalitu ovzduší ovlivňují kromě vlastních zdrojů znečišťování ovzduší i meteorologické podmínky. 
Ty mají vliv na množství emisí z antropogenních i přírodních zdrojů, určují rozptylové podmínky, 
ovlivňují tvorbu sekundárních znečišťujících látek v ovzduší a odstraňování znečišťujících látek z 
ovzduší. 

Směrnice EU pro kvalitu vnějšího ovzduší, ze kterých vychází i česká právní úprava, požadují po 
členských státech rozdělit své území do zón a aglomerací, přičemž zóny jsou především chápány 
jako základní jednotky pro řízení kvality ovzduší. Území dotčené předkládaným záměrem spadá 
do zón Střední Morava (CZ07) a Moravskoslezsko (CZ08Z), stejně tak varianty trasy jsou umístěny 
ve zmíněných zónách. 

Kvalitu ovzduší v území dotčeném jak vlastním záměrem, tak variantami trasy, lze zhodnotit na 
základě průměrných hodnot koncentrací znečišťujících látek (v síti 1 x 1 km) za předchozích 5 
kalendářních let, které vydává ČHMÚ podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném 
znění. V následující tabulce je uveden rozptyl průměrných hodnot koncentrací znečišťujících látek 
za období 2012 – 2016. Hodnoty jsou uvedeny pro oblast do vzdálenosti cca 3 km od osy nového 
dvojitého vedení (základní trasy včetně variant 1 a 2). 

 Průměrné hodnoty koncentrací znečišťujících látek za období 2012 – 2016  

Znečišťující 
látka 

NO2 PM10 PM2,5 Benzen Pb 
Celkový obsah v částicích PM10 

BaP As Cd Ni 

5-ti letý 
průměr 
ročních 
hodnot 

µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 µg.m-3 ng.m-3 ng.m-3 ng.m-3 ng.m-3 ng.m-3 

9,7 - 21,7 23,5 - 30,9 18,9 - 23,9 1,4 - 1,9 8,7 - 15,2 
1,24 - 
2,42 

1,24 - 
1,52 

0,39 - 
0,53 

0,8 - 1,4 

Imisní limit 
dle zákona č. 
201/2012 Sb. 

40 µg.m-3 40 µg.m-3 25 µg.m-3 5 µg.m-3 0,5 µg.m-3 1 ng.m-3 6 ng.m-3 5 ng.m-3 20 ng.m-3 

(Zdroj: www.chmi.cz) 

 

Z tabulky je zřejmé, že v celém území, dotčeném jak trasou záměru, tak jeho variantami, dochází 
k překračování limitů pro benzo(a)pyren, a to v průměru až přes dvojnásobek stanoveného 
imisního limitu. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem patří k hlavním problémům zajištění kvality 
ovzduší v ČR. Koncentrace benzo[a]pyrenu vykazují výrazný roční chod s maximy v zimním období 
a minimem v letním období. V zimním období zvýšené koncentrace v atmosféře souvisí se 
zvýšenými emisemi polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ze sezonních antropogenních 
zdrojů – z lokálních topenišť (tj. nejvýznamnějšího zdroje emisí benzo[a]pyrenu). Významným 
zdrojem emisí PAH je i doprava, u které v zimním období dochází navíc k navýšení emisí PAH v 
důsledku studených startů.  

Imisní limity pro ochranu zdraví jsou stanoveny nejen pro dobu průměrování jednoho roku, ale i 24 
hod, a to konkr. u látek SO2 a PM10. U oxidu siřičitého je stanoven imisní limit 125 µg.m-3, přičemž 
je povoleno tuto hodnotu za rok 3x překročit. V dotčeném území se 4. nejvyšší 24hod. koncentrace 
SO2 pohybovala přibližně v rozmezí hodnot 23 – 30  µg.m-3 (5ti letý průměr 2012 – 2016). V případě 
imisního limitu pro 24hodinovou koncentraci PM10 je již situace podstatně horší. Imisní limit činí 50 
μg.m-3 a může být za kalendářní rok 35x překročen. Ve vyhodnocení se tedy uvažuje 36. nejvyšší 
24hodinová koncentrace. V dotčeném území se tato koncentrace PM10 pohybovala v rozmezí 
hodnot 48 – 56 µg.m-3 (5-ti letý průměr 2012 – 2016), přičemž větší část dotčeného území je nad 
hodnotou 50 μg.m-3 a pouze nejjižnější část trasy vedení (včetně navržených variant) je v průměru 
pod touto hodnotou. Tato charakteristika je ještě mnohem více závislá na meteorologických 

http://www.chmi.cz/
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podmínkách, a to především v chladné části roku. Koncentrace vyšší než 50 μg.m-3 se vyskytují 
takřka výhradně v období říjen – březen. Podstatné jsou zejména dny s inverzním charakterem 
počasí, kdy pod hladinou teplotní inverze takřka nedochází k proudění (stabilní atmosféra) a 
nemůže tak docházet k rozptylu škodlivin – naopak dochází k jejich kumulaci. Při déletrvající 
epizodě s inverzním charakterem počasí dochází zpravidla k postupnému nárůstu koncentrací 
suspendovaných částic v ovzduší a k překračování imisních i prahových hodnot (smogové situace). 

Kromě 5ti letých průměrů ČHMÚ dále sleduje překročení imisních limitů jednotlivých znečišťujících 
látek i za jednotlivé roky. K dispozici jsou nyní údaje za rok 2016, kdy byl v dotčeném území 
překročen imisní limit jak pro benzo(a)pyren, který je překračován i v 5ti letých průměrech, tak pro 
troposférický ozón (8hod průměr). Koncentrace troposférického ozónu jsou velmi závislé na 
meteorologických podmínkách. Zvýšené koncentrace lze očekávat pouze za slunných a teplých 
dní – ozón vzniká fotochemickou reakcí z prekurzorů NO2 a těkavých organických látek, není tedy 
primárně emitován. Nejvyšší koncentrace jsou měřeny na pozaďových lokalitách, naopak v případě 
dopravních lokalit jsou koncentrace nízké – ozón coby velmi reaktivní prvek reaguje s dalšími 
škodlivinami, zejména pak oxidy dusíku. Část vysokých koncentrací může být i produktem 
dálkového transportu. 

V dotčeném území nedochází k překračování imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace 
(kromě troposférického ozónu - expozičního indexu AOT40), tj. roční průměry NOx a SO2.  

Pro zónu Moravskoslezsko a Střední Morava jsou dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. 
zpracovány Programy zlepšování kvality ovzduší. 

 

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. 

V České republice se nejčastěji využívá Quittovy klasifikace (Quitt, 1971), která vymezuje 
3 základní klimatické oblasti (chladná, mírně teplá a teplá) dělící se dále na jednotlivé podoblasti 
(z celkových 23 podoblastí se na území ČR vyskytuje 13).  

Trasa záměru 

Území dotčené předkládaným záměrem se nachází v mírně teplé klimatické oblasti. Trasa záměru 
spadá téměř v celé své délce do podoblasti MT10, velmi okrajově zasahuje do podoblasti MT9 
(lomový bod R9). 

Varianty trasy 

Varianta 1 a 2 procházejí mírně teplou klimatickou oblastí, podoblastmi MT9 a MT10. 
Charakteristika dotčených klimatických podoblastí je uvedena v následující tabulce. 

 Charakteristika klimatických podoblastí 

Charakteristiky 
Klimatická podoblast 

MT10 MT9 

Počet letních dnů 40 - 50 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou ≥ 10°C 140 - 160 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 -3 až -4 

Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 - 8 6 - 7 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 7 - 8 
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Charakteristiky 
Klimatická podoblast 

MT10 MT9 

Průměrný počet dnů se srážkami ≥ 1 mm 100 - 120 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 250 250 - 300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 60 - 80 

Počet dnů zamračených 120 - 150 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 40 - 50 

(Zdroj: Atlas krajiny ČR) 

 

Přehled klimatických oblastí dotčených záměrem je uveden na následujícím obrázku. 

 Klimatické oblasti 

 

(Zdroj: http://mapy.nature.cz) 

 

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 tyto následující: 

 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“). 
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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 došlo 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 (hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a 
jakost vod) 

Povrchovými vodami jsou dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění 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. v platném znění vymezené významné 
soustředění povrchových nebo podzemních vod 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. 

 

Povrchové vody tekoucí 

Trasa záměru 

V trase záměru, tj. v koridoru vedení, se nachází 33 vodních toků (viz následující tabulka), přičemž 
mezi ty nejvýznamnější toky patří Bečva, Odra a Luha. Bečva i Odra se řadí na základě přílohy č. 
1 vyhl. č. 178/2012 Sb. (vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 
provádění činností souvisejících se správou vodních toků) mezi tzv. významné vodní toky.  

  Dotčené vodní toky v trase záměru 

Název toku 

ID vodního toku 
dle 

DIBAVOD/HEIS 
ČR 

Úsek stožárů č. Kategorie toku 
Vzdálenost 

k nejbližšímu 
stožáru 

Malhotický potok 405900000100 311 - 312 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

cca 95 m 

bezejmenný 405910001900 315 - 316 ostatní cca 154 m 
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Název toku 

ID vodního toku 
dle 

DIBAVOD/HEIS 
ČR 

Úsek stožárů č. Kategorie toku 
Vzdálenost 

k nejbližšímu 
stožáru 

Nihlovský potok 405910000400 315 - 316 ostatní cca 190 m 

bezejmenný 405910002100 316 - 317 ostatní cca 172 m 

Bečva 405600000100 319 - 320 hlavní vodní tok cca 89 m 

Hlubocký potok 405870000100 319 - 320 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

cca 100 m 

bezejmenný 405880000900 319 - 320 ostatní cca 144 m 

bezejmenný 405860000800 321 - 322 ostatní cca 105 m 

bezejmenný 405880000300 326 - 327 ostatní cca 7 m 

Račí potok 405940000100 328 - 329 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

cca 242 m 

bezejmenný 405940000800 329 - 330 ostatní cca 62 m 

bezejmenný 405940001100 329 - 330 ostatní cca 77 m 

bezejmenný 405940001300 330 - 331 ostatní cca 87 m 

bezejmenný 200560000500 332 - 333 ostatní cca 60 m 

Račí potok 200560000400 335 - 336 ostatní cca 178 m 

Luha 200500000100 336 - 337 páteřní tok vodního útvaru cca 174 m 

bezejmenný 200560000800 336 - 337 ostatní cca 167 m 

bezejmenný 200560001200 336 - 337 ostatní cca 62 m 

bezejmenný 200560001500 341 - 342 ostatní cca 135 m 

bezejmenný 200460100600 354 - 355 ostatní cca 45 m 

Vraženský potok 200460100100 358 - 359 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

cca 43 m 

bezejmenný 200460100400 358 - 359 ostatní cca 50 m 

bezejmenný 200460101200 360 - 361 ostatní cca 183 m 

bezejmenný 200460201000 367 - 368 ostatní cca 17 m 

Náhon z Odry 200460200100 367 - 368 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

cca 49 m 

Odra 200010000100 368 - 369 hlavní vodní tok cca 18 m 

bezejmenný 200470000200 370 - 371 ostatní cca 144 m 

bezejmenný 200470000500 371 - 372 ostatní cca 70 m 

bezejmenný 200470000700 373 - 374 ostatní cca 143 m 

bezejmenný 200470000800 376 - 377 ostatní cca 48 m 

Suchý potok 200650002600 384 - 385 ostatní cca 63 m 

Kletenský potok 200660000100 385 - 386 
páteřní tok základního 
hydrologického povodí 

cca 77 m 

bezejmenný 200670200200 
392 – 393, 395 – 

TR KLT 
ostatní cca 54 a 78 m 

 

V rámci veřejné databáze DIBAVOD je dostupná i vrstva meliorační kanály. Základní trasa 
dvojitého vedení kříží celkem 6 zaznamenaných melioračních kanálů: 

 mezi st. č. 332 - 333 (cca 28 m od st. č. 333) 

 mezi st. č. 341 - 342 (cca 149 m od st. č. 342), souběh s vodním tokem 

 mezi st. č. 367 - 368 (cca 20 m od st. č. 367), souběh s vodním tokem 

 mezi st. č. 373 - 374 (cca 113 m od st. č. 373) 

 mezi st. č. 392 - 393 (cca 39 m od st. č. 393) 

 mezi st. č. 395 – TR KLT (cca 5 m od st. č. 395) 
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Variantní trasy 

V případě variantních řešení trasy dvojitého vedení je dotčení vodních toků zřejmé z následujících 
tabulek. U variantních tras není známo přesné umístění stožárů, proto je v tabulce uveden pouze 
výčet dotčených (tj. křížených nebo nacházejících se v koridoru vedení) vodních toků a jejich 
lokalizace v rámci lomových bodů. 

Varianta 1 

V trase varianty 1 se nachází 24 vodních toků. Jejich přehled je uveden v následující tabulce. 

 Dotčené vodní toky pro variantu 1 

Název toku 

ID vodního toku 
dle 

DIBAVOD/HEIS 
ČR 

Rozpětí lomových 
bodů  

Kategorie toku / poznámka 

bezejmenný 200710000500 R1 – R2 ostatní 

bezejmenný 200710000200 R1 – R2 ostatní 

bezejmenný 200730000200 R1 – R2 ostatní 

bezejmenný 200730001200 R1 – R2 ostatní (na okraji koridoru vedení) 

Zrzávka 200690000100 R3 - R4 páteřní tok vodního útvaru 

bezejmenný 200730000600 R3 – R4 ostatní 

bezejmenný 200730001600 R3 – R4 ostatní 

Palackého p. 200730002200 R5 – R6 ostatní 

Grasmanka 200750000100 R6 – R7 
páteřní tok základního hydrologického 

povodí 

bezejmenný 200750002000 R8 – R9 ostatní 

Baranec 200750002800 R9 – R10 ostatní 

bezejmenný 200760001000 R10 – R11 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

Bernartický p. 200760000800 R10 – R11 ostatní 

bezejmenný 200650005000 R10 – R11 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

bezejmenný 200650004900 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

bezejmenný 200670100300 R13 – R14 ostatní 

bezejmenný 200670100200 R13 – R14 ostatní (osou vedení křížen 2x) 

bezejmenný 200670100500 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

bezejmenný 200670100600 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

Odra 200010000100 R13 – R14 hlavní vodní tok 

Mlýnský náhon 200670200800 R13 – R14 ostatní 

bezejmenný 200670201200 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

Křivý potok 200670200100 R13 – R14 
páteřní tok základního hydrologického 

povodí 

bezejmenný 200670200200 R15 – R16 ostatní 

Varianta 2 

V trase varianty 2 se nachází 24 vodních toků. Jejich přehled je uveden v následující tabulce. 

 Dotčené vodní toky pro variantu 2 

Název toku 

ID vodního toku 
dle 

DIBAVOD/HEIS 
ČR 

Katastrální území  Kategorie toku / poznámka 

bezejmenný 405650003100 R1a – R1 ostatní 

Žebrák 405790003800 R2 – R3 ostatní 

bezejmenný 405790000800 R4 – R5 ostatní 
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Název toku 

ID vodního toku 
dle 

DIBAVOD/HEIS 
ČR 

Katastrální území  Kategorie toku / poznámka 

Mřenka 405790000100 R4 – R5 
páteřní tok základního hydrologického 

povodí 

bezejmenný 405790001700 R4 – R5 ostatní  

Jasenka 405790001600 R4 – R5 ostatní 

bezejmenný 200590000600 R5 – R6 ostatní 

bezejmenný 200590000200 R6 – R7 ostatní 

Rybník 200590000100 R6 – R7 
páteřní tok základního hydrologického 

povodí 

Teplá 200640000100 R7 – R8 
páteřní tok základního hydrologického 

povodí 

bezejmenný 200640000200 R7 – R8 ostatní 

Bernartický p. 200760000800 R8 – R9 ostatní 

bezejmenný 200650004000 R8 – R9 ostatní 

bezejmenný 200650005000 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

bezejmenný 200650004900 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

bezejmenný 200670100300 R13 – R14 ostatní 

bezejmenný 200670100200 R13 – R14 ostatní (osou vedení křížen 2x) 

bezejmenný 200670100500 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

bezejmenný 200670100600 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

Odra 200010000100 R13 – R14 hlavní vodní tok 

Mlýnský náhon 200670200800 R13 – R14 ostatní 

bezejmenný 200670201200 R13 – R14 ostatní (hlavní odvodňovací zařízení) 

Křivý potok 200670200100 R15 – R16 
páteřní tok základního hydrologického 

povodí 

 

Povrchové vody stojaté 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení nekříží žádnou významnou vodní plochu, přesto dochází k dotčení 
několika menších vodních ploch. Jedná se zejména o úsek mezi stožáry č. 367 – 368, kde trasa 
vedení přechází přes 3 malé vodní plochy u obce Vražné, které nejsou vedené v evidenci 
(DIBAVOD, VÚV TGM).  

Dále se v trase záměru nachází malá vodní plocha, situovaná na okraji rekultivované vodní plochy 
vzniklé po těžbě štěrkopísku. Tato vodní plocha, dotčená okrajem ochranného pásma vedení se 
nachází v blízkosti stožáru č. 368.  

Uvedenou situaci dobře ilustruje zákres vedení na následujícím obrázku. 
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 Situace vodních ploch mezi st. č. 367 - 368 

 
(Zdroj: https://heis.vuv.cz) 

 

Dále se v trase záměru mezi stožáry č. 385 – 386 nachází na Kletenském potoce malá vodní plocha 
(ID vodní plochy: 201010670003, rozloha: 634,5 m2), která je vzdálená od st. č. 385 cca 33 m.  

Mezi blízké vodní plochy lze dále zmínit rybník Dolní Bělotín, který se nachází ve vzdálenosti cca 
51 m od osy vedení v úseku mezi stožáry č. 336 – 337. 

Mokřady 

V databázi DIBAVOD jsou evidovány i území bažin a močálů. Trasa záměru přechází přes jedno 
takto evidované území – jedná se o úsek mezi st. č. 316 – 317 (viz následující obrázek). Evidované 
území (ID 8348) má rozlohu cca 6,5 tis. m2. 

Mokřady mezinárodního významu (mokřady Ramsarské úmluvy) 

V trase záměru se nenachází žádný z mokřadů mezinárodního významu. 
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 Křížení trasy vedení s evidovaným územím bažin, močálů 

 
(Zdroj: https://heis.vuv.cz) 

Varianta 1 

Dotčené vodní plochy v trase varianty 1 jsou následující: 

 Cca 21 m od lomového bodu R4 v k. ú. Bludovice se nachází menší vodní plocha (ID nádrže 
v DIBAVOD: 201010740001, plocha: cca 367 m2). 

 Vodní plocha v trase varianty 1 
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V blízkosti trasy varianty 1 se nacházejí následující vodní plochy: 

 Cca 35 m od lomového bodu R3 se na bezejmenném přítoku Zrzávky nachází menší vodní 
plocha (ID nádrže v DIBAVOD: 201010740002, plocha: cca 733 m2). 

 V úseku mezi lomovými body R8 – R9 se cca 80 m od osy vedení nachází bezejmenná 
vodní plocha (není vedena v databázi DIBAVOD) vybudovaná na vodním toku Grosmanka. 

 Poblíž lomového bodu R9 se cca 51 m od osy vedení nachází menší bezejmenná vodní 
plocha (ID nádrže v DIBAVOD: 201010760006, plocha: cca 1455 m2).   

Mokřady 

V trase varianty 1 se nenachází území bažin a močálů, evidované v databázi DIBAVOD. 

Mokřady mezinárodního významu (mokřady Ramsarské úmluvy) 

V trase varianty 1 v úseku mezi lomovými body R13 – R14 (v části trasy společné pro obě varianty) 
se nachází mokřad mezinárodního významu – mokřad Ramsarské úmluvy Poodří.  

Ochrana lokality je zajištěna formou chráněné krajinné oblasti. 

 Mokřady Ramsarské úmluvy v trase záměru a variant 

 
(Zdroj: AOPK ČR) 

Varianta 2 

V trase varianty 2 či v její blízkosti se nenachází žádná vodní plocha. 

Mokřady 

V trase varianty 2 se nenachází území bažin a močálů, evidované v databázi DIBAVOD. 

Mokřady mezinárodního významu (mokřady Ramsarské úmluvy) 
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V trase varianty 2 v úseku mezi lomovými body R9 – R10 (v části trasy společné pro obě varianty) 
se nachází mokřad mezinárodního významu – mokřad Ramsarské úmluvy Poodří.  

Ochrana lokality je zajištěna formou chráněné krajinné oblasti. 

 

Stav povrchových vod 

Stav povrchových vod je dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění obecné vyjádření 
stavu útvaru povrchové vody určené buď ekologickým, nebo chemickým stavem, podle toho, který 
je vyhodnocen jako horší. Ekologický stav je vyjádření kvality struktury a funkce vodních 
ekosystémů vázaných na povrchové vody. Dobrým chemickým stavem povrchových vod se rozumí 
chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a 
vodního zákona), při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální 
kvality. 

Trasa záměru 

Stav povrchových vod (dle Hydroekologického informačního systému VÚV TGM) největších 
dotčených toků (kategorie „řeka“) je následující: 

 Odra ekologický stav – střední 

 chemický stav – nedosažení dobrého stavu (z důvodu obsahu benzo(a)pyrenu, 
fluoranthenu, niklu a jeho sloučenin a dalších látek) 

 Bečva ekologický stav – dobrý stav 

 chemický stav – nedosažení dobrého stavu (z důvodu obsahu benzo(a)pyrenu, 
fluoranthenu, rtuti a jejích sloučenin a dalších látek) 

 Luha ekologický stav – poškozený stav (z důvodu poškozeného stavu 
makrozoobentosu a ichtyofauny)  

 chemický stav – dobrý stav 

Variantní řešení 

Stav povrchových vod (dle Hydroekologického informačního systému VÚV TGM) největších 
dotčených toků (kategorie „řeka“) je následující: 

 Odra ekologický stav – střední 

 chemický stav – nedosažení dobrého stavu (z důvodu obsahu benzo(a)pyrenu, 
fluoranthenu, niklu a jeho sloučenin a dalších látek) 

 

Záplavová území 

Záplavová území (§ 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. 

Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 
stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 
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Trasa záměru 

Základní trasa dvojitého vedení přechází přes záplavová území a aktivní zóny záplavových území 
následujících toků: 

 řeky Bečvy v úseku mezi stožáry č. 315 – 320, v záplavovém území jsou lokalizovány 4 
stožáry (316 – 319); 

 řeky Luhy v úseku mezi stožáry č. 335 – 337, v záplavovém území je lokalizován 1 stožár 
(336); 

 bezejmenného přítoku Vráženky mezi stožáry č. 354 – 355 (žádný stožár není umístěn 
v záplavovém území); 

 řeky Odry v úseku mezi stožáry č. 366 – 371, v záplavovém území jsou lokalizovány 4 
stožáry (367 – 370). 

Situace křížení trasy vedení se záplavovými územími je zřejmá z následujících obrázků: 

 Záplavové území řeky Bečvy 

  
(Zdroj: KÚ OL kraje) 
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 Záplavové území řeky Luhy 

  
(Zdroj: KÚ OL kraje) 

 Záplavové území bezejmenného přítoku Vráženky 

  

(Zdroj: www.dppcr.cz) 
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 Záplavové území řeky Odry 

  
(Zdroj: www.dppcr.cz) 

 

Variantní řešení 

V případě variantního řešení dochází k dotčení záplavového území i aktivní zóny záplavového 
území řeky Odry v části trasy společné pro obě varianty. 

V případě varianty 1 dochází dále ke křížení záplavového území i aktivní zóny záplavového území 
vodního toku Grasmanka. Jedná se o úsek trasy mezi lomovými body R8 – R9 u Starého Jičína. 

 

Situace křížení variantních tras vedení se záplavovými územími je zřejmá z následujících obrázků: 
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 Záplavové území řeky Odry v trase společné pro varianty 1 a 2 

  
(Zdroj: www.dppcr.cz) 

 Záplavové území řeky Grasmanka v trase varianty 1 

  
(Zdroj: www.dppcr.cz) 

 

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 
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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, jsou-
li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 
Sb. o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů, 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 (§ 67 zákona č. 254/2001 Sb. 
v platném znění). 

Do aktivní zóny záplavového území zasahují tyto stožáry základní trasy: 

 stožáry č. 316 - 319 do aktivní zóny záplavového území řeky Bečvy; 

 stožár č. 336 do aktivní zóny záplavového území řeky Luhy; 

 stožár č. 369 a 370 do aktivní zóny záplavového území řeky Odry. 

 

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. 

Do zájmového území zasahují pouze útvary v hloubkové svrchní a základní vrstvě.  
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  Útvary podzemních vod svrchní vrstvy 

 

 

 Útvary podzemních vod základní vrstvy 

 

 

Z hloubkové svrchní vrstvy je základní trasou dotčen útvar Kvartér Horní Bečvy (úsek přibližně 
mezi stožáry č. 316 – 320) a útvar Kvartér Odry (úsek přibližně mezi stožáry č. 365 – 377 a 384 
– TR Kletné).  

Variantní řešení trasy vedení zasahují pouze do útvaru Kvartéru Odry. 
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Z hloubkové základní vrstvy útvaru podzemních vod bude základní trasou vedení nejvíce dotčen 
útvar Flyš v povodí Bečvy (úsek přibližně mezi stožáry č. 304 – 330) a Oderská brána (úsek 
přibližně mezi stožáry č. 331 – 376 a 384 – TR Kletné). Základní trasa vedení okrajově zasahuje i 
do těchto útvarů základní vrstvy: Flyš v povodí Moravy – severní část, Bečevská brána a Kulm 
Nízkého Jeseníku v povodí Odry. Trasa ve variantě 1 zasahuje do útvaru Oderské brány a Flyše 
v mezipovodí Odry, varianta 2 kromě těchto dvou i do útvaru Flyše v povodí Bečvy. 

Základní charakteristika nejvíce dotčených útvarů podzemních vod je uvedena v následující 
tabulce: 

 Vybraná charakteristika nejvíce dotčených útvarů podzemních vod 

Útvar 
podzemních 

vod 

Typ 
zvodnění 

Geologický typ Litologie 
Typ 

hladiny 

Typ 
propustn

osti 
Transmisivita 

Chemický 
typ 

SVRCHNÍ VRSTVA 

Kvartér Horní 
Bečvy  

(ID 16310) 

souvislé 

kvartérní a 
propojené kvartérní 

a neogenní 
sedimenty. 

štěrkopísek volná průlinová 
střední  

(1.10-4- 1.10-3) 

Ca-Mg-
HCO3-
SO4 

Kvartér Odry 
(ID 15100) 

souvislé kvartér 
písky, hlíny 

a štěrky 
volná průlinová 

střední  

(1.10-4- 1.10-3) 

Ca-Mg-
HCO3, 
Ca-Na-
HCO3 

ZÁKLADNÍ VRSTVA 

Flyš v povodí 
Bečvy  

(ID 32210) 

lokální 

sedimenty 
paleogénu a křídy 

Karpatské 
soustavy 

jílovce a 
slínovce 

volná 
průlino-

puklinová 
nízká (˂ 1.10-

4) 

Ca-Mg-
HCO3-
SO4 

Oderská 
brána  

(ID 22120) 

lokální neogén 
jíly, písky, 

štěrkopísek 
napjatá průlinová 

střední  

(1.10-4- 1.10-
3) 

Ca-Mg-
HCO3 

Flyš 
v mezipovodí 

Odry  

(ID 32130) 

lokální křída, paleogén 
jílovce, 

pískovce, 
vápence 

volná puklinová 
nízká (˂ 1.10-

4) 
Ca-Mg-
HCO3 

(Zdroj: Plán oblasti povodí Odry a Moravy) 

Stav podzemních vod 

U podzemních vod se sleduje kvantitativní a chemický stav. Kvantitativním stavem podzemních 
vod se dle § 2a vodního zákona č. 254/2001 Sb. rozumí vyjádření míry ovlivnění útvaru 
podzemních vod přímými a nepřímými odběry. Dobrým chemickým stavem podzemních vod se dle 
vodního zákona rozumí chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky 
životního prostředí (§ 23a vodního zákona), při kterém koncentrace znečišťujících látek 
nepřekračují normy environmentální kvality. Kvantitativní a chemický stav (dle Hydroekologického 
informačního systému VÚV TGM) hlavních dotčených útvarů podzemních vod je následující: 

 Hodnocení útvarů podzemních vod 

Útvar podzemních vod Kvantitativní stav Chemický stav 
Látky způsobující nedosažení dobrého 

chemického stavu 

Kvartér Horní Bečvy neklasifikován 
nedosažení dobrého 

stavu 
dusičnany, hliník 

Kvartér Odry neklasifikován 
nedosažení dobrého 

stavu 
acetochlor ESA, benzen, benzo(a)pyren, 
dusičnany, fosforečnany, naftalen a další 

Flyš v povodí Bečvy dobrý dobrý   
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Útvar podzemních vod Kvantitativní stav Chemický stav 
Látky způsobující nedosažení dobrého 

chemického stavu 

Oderská brána dobrý 
nedosažení dobrého 

stavu 

nikl a jeho sloučeniny, kadmium a jeho 
sloučeniny, fosforečnany, amonné ionty a 
další 

Flyš v mezipovodí Odry dobrý 
nedosažení dobrého 

stavu 
amonné ionty, dusičnany, alachlor ESA, 
metachlor ESA, hexazinon 

 

 

C.II.3. Půda (podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich 
stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a 
zakrývání) 

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. 

Trasa záměru 

Z celkového počtu 95 stožárů navrhovaného nového dvojitého vedení jich je 94 ks umístěno na 
zemědělském půdním fondu a pouze 1 stožár je umístěn na pozemku určenému k plnění funkcí 
lesa. Podíl na ZPF je cca 99 %, 1 % na PUPFL. 

V rámci kapitoly B.II.1 Půda byl vyhodnocen zábor ZPF včetně identifikace dotčených BPEJ a jejích 
tříd ochrany. V následující tabulce jsou uvedeny skupiny půdních typů včetně půdotvorného 
substrátu, dotčené umístěním stožárových konstrukcí. 

 Dotčené skupiny půdních typů dle kódu BPEJ  

BPEJ Počet stožárů Skupina půdních typů Půdotvorný substrát 

61200 4 hnědozemě míšené svahoviny 

61400, 61410 14 luvizemě sprašové pokryvy, smíšené svahoviny 

62021 5 rendziny, pararendziny slíny, měkké břidlice 

64210, 64300, 64310, 64400, 
64410 

27 pseudogleje sprašová hlína 

64600, 64602, 64610, 64612, 
64700, 64702 

27 pseudogleje svahoviny s eolickou příměsí 

64811 1 pseudogleje břidlice, lupky siltovce 

64911 2 pseudogleje břidlice, bázická efuziva 

65600, 65800, 65900 9 fluvizemě koluviální a nivní sedimenty 

66100 1 černice nivní uloženiny, slíny  

66401 3 gleje 
smíšené svahoviny, nivní uloženiny, 
jíly, slíny 

66701 1 gleje 
jíly, koluviální sedimenty, smíšené 
svahoviny 

67001 1 gleje těžké koluviální a nivní sedimenty  

 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce dotčenou skupinou půdních typů jsou pseudogleje. Pseudogleje 
se řadí do mnoha subtypů a variet. Vyvíjí se následkem přítomnosti vrstvy se sníženou drenážní 
schopností, následně vzniká pseudoglejovým půdotvorným procesem, tedy střídáním silného 
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provlhčení a vysychání v horní části půdy vlivem zasakující srážkové vody a jejím zadržením na 
níže ležící nepropustné vrstvě nebo horizontu. 

Nepropustná vrstva vzniká následkem procesu iluviace jako jílové nepropustné vrstvy, nebo vlivem 
geologických pochodů, usazením jílu na lehčím materiálu, např. spraši. Pseudogleje se vyskytují 
ve středních nadmořských výškách, na rovinách, plošinách, mírně skloněných úpatích svahů, v 
plochých úžlabinách a pokleslinách terénu. 

Variantní trasy 

U variantních tras je známo pouze umístění lomových bodů trasy vedení. 

Trasa varianty 1 a 2 vede těmito půdními jednotkami: kambizem (oglejená, slabě oglejená, 
modální, eutrofní), luvizem (oglejená, modální), fluvizem (glejová), glej (fluvický). V trase varianty 
1 je navíc zastoupena i hnědozem luvická oglejená a pararendzina (kambická, modální). 

Na následujícím obrázku je vyobrazena základní půdní mapa zájmového území dle 
Taxonomického klasifikačního systému půd ČR.  

 Půdní mapa zájmového území 

 
(Zdroj: http://geoportal.vumop.cz/) 

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 

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. VÚMOP monitoruje erozní události a zaznamenává je v databázi Monitoring eroze 

http://geoportal.vumop.cz/
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zemědělské půdy. Trasa nového dvojitého vedení ani varianty trasy nekříží žádnou plochu ZPF, 
kde by byla zaznamenána erozní událost. 

Trasa záměru 

Z hlediska větrné eroze se půdy nalézající se v trase záměru vedení řadí do půd neohrožených.  

Variantní trasy 

Z hlediska větrné eroze půdy ležící v trase variant 1 a 2 náleží do půd neohrožených.  

Z hlediska hodnocení vodní eroze lze využít tematickou mapu VÚMOP Potenciální ohrožení 
katastrů vodní erozí. Ohroženost byla stanovena na základě faktoru erodovatelnosti půdy (faktor 
představuje náchylnost půdy k erozi, tj. schopnost půdy odolávat působení rozrušujícímu účinku 
deště a transportu povrchovým odtokem) a sklonitosti území pro jednotlivá katastrální území. 
Potenciální ohrožení dotčených katastrů vodní erozí je znázorněno na následujícím obrázku. 

 Potenciální ohrožení dotčených katastrů vodní erozí 

 

(Zdroj: http://geoportal.vumop.cz/) 

Trasa záměru 

K potenciálně nejohroženějším katastrům vodní erozí patří v základní trase k. ú. Špičky, mezi silně 
ohrožené k. ú. Černotín, Hluzov a Kunčice. 

Varianta 1 

K potenciálně nejohroženějším katastrům vodní erozí patří v trase varianty 1 k. ú. Hodslavice, 
Bludovice u Nového Jičína, Nový Jičín – Horní Předměstí; mezi silně ohrožené k. ú. Starý Jičín. 

Varianta 2 

http://geoportal.vumop.cz/
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K potenciálně nejohroženějším katastrům vodní erozí patří v trase varianty 2 k. ú. Vysoká u 
Valašského Meziříčí, Perná u Valašského Meziříčí, Petřkovice u Starého Jičína; mezi silně 
ohrožené k. ú. Jičina, Starý Jičín a Vlčnov u Starého Jičína. 

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 a půda byla vždy uvedena do původního stavu. 

 

C.II.4. Přírodní zdroje  

C.II.4.1 Horninové prostředí 

Geologie krajiny 

Širší zájmové území zasahuje do obou základních regionálně-geologických jednotek České 
republiky – Českého masivu a Vnějších Západních Karpat. Hranici mezi Českým masivem a 
Západními Karpaty tvoří v zájmovém území tzv. Moravská brána, která představuje úzkou depresi 
(součást tzv. karpatské předhlubně) ve směru SV - JZ mezi Ostravou a Přerovem. Samotná 
struktura Moravské brány je terciérního založení. Třetihorní a starší horninové komplexy však 
nevycházejí nikde na povrch a jsou překryty sedimenty kvartéru, během něhož byl dotvářen 
současný reliéf krajiny. 

Během kvartéru se nacházela značná část území v periglaciální zóně, dvakrát zde došlo k 
souvislému zalednění (Ostravsko, Opavsko, Vidnavsko). Výsledkem jsou místy poměrně značné 
mocnosti glacigenních, sedimentů – písčité štěrky, písky a jíly. Zejména v karpatské předhlubni 
mohou být terciérní sedimenty překryty sedimenty kvartérními (např. v Moravské bráně). Jedná se 
o vápnité spraše a sprašové hlíny, jež vznikaly transportní činností větru právě v dobách zalednění. 

Z Českého masivu je v území zastoupena především soustava pokryvných útvarů a postvariských 
magmatitů a z Vnějších Západních Karpat oblast karpatské předhlubně a flyšového pásma. 

Geologie dotčeného území je přehledně zobrazena na následujícím obrázku a vysvětlena v tabulce 
níže. 
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 Geologie zájmového území 

  

(Zdroj: www.geology.cz) 

 

Horninové složení dotčeného území je popsáno v tabulce níže, čísla v tabulce odpovídají číslům 
na obrázku. 

 Horninové složení zájmového území 

Číslo Region/Subregion Hornina 

1 
Terciér Alpsko–karpatské předhlubně a 
vnitrohorských pánví 

jíly, vápnité jíly ("tégl"), podřízeně písky, štěrky a řasové vápence  

2 
Marinní mezozoikum a terciér vnějších a 
vnitřních Karpat 

němčické a frýdlantské souvrství: jílovce, zčásti vápnité a pestré, 
podřízeně pískovce 

3 
Terciér Alpsko–karpatské předhlubně a 
vnitrohorských pánví 

vápnité jíly ("šlír"), podřízeně písky a štěrky 

4 
Marinní mezozoikum a terciér vnějších a 
vnitřních Karpat 

klementské, pálavské (mukronátové slíny) a frýdecké souvrství: 
vápnité jílovce, slínovce, pískovce, zčásti glaukonitické 

5 
Marinní mezozoikum a terciér vnějších a 
vnitřních Karpat 

milotické a kojetínské souvrství v kelčském vývoji: pískovce, 
jílovce, slepence 

6 Vulkanity vnějších Karpat těšínity, pikrity 

7 Mezozoické sedimenty Karpat 
dubské, němetické, jasenické, veřovické, hradišťské souvrství v 
kelčském vývoji: jílovce, zčásti vápnité skvrnité a pestré, méně 
pískovce 

8 Mezozoické sedimenty Karpat 
hradišťské souvrství: tmavé vápnité jílovce, pískovce, podřadně 
slepence 

9 Marinní terciér vnějších Karpat 
ždánicko–hustopečské: vápnité jílovce, pískovce, podřízeně 
slepence 

10 
Terestrický terciér Českého masivu a 
Karpat 

písky, štěrky, jíly  

11 Marinní terciér vnějších Karpat menilitové souvrství: jílovce, silicity, vápence, podřízeně pískovce 

12 Paleozoikum Českého masivu vápence, dílem slabě metamorfované 

http://www.geology.cz/
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Číslo Region/Subregion Hornina 

13  Paleozoikum Českého masivu břidlice, podřízeně droby  

(Zdroj:www.geology.cz) 

Významné geologické lokality 

Trasa záměru 

Trasa záměru nezasahuje do žádných geologicky významných lokalit.  

V širším okolí ve vzdálenosti větší než 1 km od osy záměru se nachází krasové území ID 1611 
Hůrka u Hranic (národní přírodní rezervace), výchoz Nad kostelíčkem ID 1662 (přírodní památka) 
a skalní výchozy V oboře ID 1689 (přírodní památka). 

Variantní trasy 

Společný úsek trasy varianty 1 a 2 kříží u Suchdola nad Odrou geologicky významné místo 
Meandry řeky Odry (ID 2826). Jedná se o evidovanou lokalitu se stupněm ochrany B dle databáze 
ČGS, součást CHKO Poodří. Lokalita je charakteristická aktivním meandrem řeky Odry v blízkosti 
mrtvých ramen této řeky. 

  Významná geologická lokalita variant 1a 2 

 
(Zdroj: www.geology.cz) 

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. 

V trase nového dvojitého vedení nebo v její blízkosti se využívají tyto přírodní zdroje: 

  

http://www.geology.cz/
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Odběry podzemních vod 

Koridor nového dvojitého vedení nezasahuje v základní trase ani ve variantních řešeních přímo do 
žádného místa odběru podzemních vod. Záměr nevznáší nároky na odběry podzemních vod ani 
ve fázi výstavby, ani ve fázi provozu. 

Přírodní léčivé zdroje 

Přírodním léčivým zdrojem je dle lázeňského zákona č. 164/2001 Sb. přirozeně se vyskytující 
minerální voda, plyn nebo peloid (rašelina, slatina nebo bahno), které mají vlastnost vhodnou pro 
léčebné využití, a o tomto zdroji je vydáno osvědčení podle tohoto zákona.  

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení zasahuje v úseku mezi stožáry č. 315 – 328 do ochranného pásma 
II. stupně (II A i II B – viz následující obrázek) zdrojů přírodních minerálních vod lázeňského místa 
Teplice nad Bečvou.  

 OP přírodních léčivých zdrojů v trase záměru 

 
(Zdroj: www.mzcr.cz) 

 

Základním léčebným prostředkem je minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého, která 
je jímána hlavně těmito prameny: Kropáčův (vrt RI), Gallašův (vrt RII), Jurikův (vrt RIII) a vrt RIV 
(HV 301). Minerální voda z těchto vrtů je silně mineralizovaná, uhličitá, termální vlažná, 
hypotonická, hydrogenuhličitano-vápenatého typu. 

Ochranné pásmo II. A stupně odpovídá původnímu OP 2. stupně (stanoveného na základě 
usnesení ČSSR č. 61 z roku 1979). OP 2. stupně chrání infiltrační poměry přírodních léčivých 
zdrojů lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Toto pásmo zahrnuje především území přímého 
ohrožení, a to v jeho infiltrační větvi. Jedná se zejména o oblast přírodních výchozů a vápenců na 
pravém břehu Bečvy mezi Miloticemi a Teplicemi a o výchozy umělé, vytvořené těžbou vápenců 
Hranickou cementárnou a vápenicí, jakož i oblast, kde vápencový masiv není přikryt dostatečně 
mocnou vrstvou pokryvných zemin se slabou propustností a vysokou sorbční schopností. 

http://www.mzcr.cz/
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Ochranné pásmo II. B stupně odpovídá původnímu OP 3. stupně, přičemž zahrnuje spádově 
infiltrační oblast teplických zřídel. 

Variantní trasy 

Trasy variant 1 a 2 nového dvojitého vedení nezasahují do ochranného pásma zdrojů přírodních 
minerálních vod.  

 

Ložiska surovinových zdrojů 

Trasa záměru 

Trasa záměru nezasahuje do žádného území ložisek surovinových zdrojů, ani se v trase záměru 
nenachází žádná důlní díla. 

Jako nejbližší trase záměru lze uvést: 

 plošné ložisko nevyhrazených nerostů Malhotice (ID 5263900) ve vzdálenosti cca 200 m 
od osy záměru v úseku mezi stožáry č. 309 – 310. Jedná se o plochu dřívější povrchové 
těžby štěrkopísku. 

 Dosud netěžená nebilancovaná plocha ložiska technických zemin (pískovce, štěrku) 
vymezená podél řeky Bečvy ve vzdálenosti cca 800 m V od osy vedení mezi stožáry č. 320 
– 321. 

 Plocha výhradního ložiska cementářské korekční sialitické suroviny (vápence), která se 
nachází Z od osy vedení (v nejbližší vzdálenosti necelých 900 m) přibližně mezi stožáry č. 
320 – 329. V ploše, pro kterou bylo stanoveno i chráněné ložiskové území, se nachází dva 
těžené dobývací prostory.  

 Plošné ložisko nevyhrazených nerostů Kunčice (ID 5276800) v nejbližší vzdálenosti cca 
200 m od osy záměru v úseku mezi stožáry č. 330 - 331. Jedná se o dosud netěžené ložisko 
cihlářské suroviny (jíl). 

 Západně od obce Bělotín se nachází dvě dosud netěžené plochy ostatních prognózních 
zdrojů – cihlářských surovin. Od osy vedení nejblíže cca 1,2 km. 

 Jižně od obce Mankovice se podél řeky Odry nachází tři plošná ložiska nevyhrazených 
nerostů Vrážné-východ (ID 3014700) v nejbližší vzdálenosti necelý 1 km JV od osy vedení. 
Jedná se o dosud netěžená ložiska štěrkopísků. 

Varianta 1 

Úsek trasy varianty 1 od Hodslavic až po Nový Jičín (od odbočení od páteřního vedení V403/803 
až po lomový bod R10) se nachází v chráněném ložiskovém území Česká část Hornoslezské 
pánve (ID 14400000).  
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 Průchod trasy varianty 1 přes CHLÚ 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

Jedná se o rozsáhlé chráněné ložiskové území černého uhlí a zemního plynu zahrnující Ostravsko, 
Frýdecko-Místecko (až po Moravskoslezské Beskydy).  

Trasa záměru zasahuje východní okrajovou část tohoto území. V rámci tohoto CHLÚ dochází k 
územnímu střetu s těmito plochami surovinových zdrojů: 

 plocha výhradního ložiska Mořkov-Frenštát (ID 3171900) pro surovinu černé uhlí. Jedná se 
o dosud netěženou plochu spadající pod organizaci ČGS. 

 Plocha schváleného prognózního zdroje vyhrazených nerostů Nový Jičín-Hodslavice (ID 
9012400, surovina černé uhlí). Jedná se o dosud netěženou plochu spadající pod gesci 
MŽP ČR. 

 

https://mapy.geology.cz/
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 Průchod trasy varianty 1 přes oblasti surovinových zdrojů 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

Dále se v blízkosti trasy vedení varianty 1 (nejblíže cca 80 m od osy vedení) nachází mezi 
lomovými body R12 – R13 plocha výhradního ložiska cihlářské suroviny Kunín (ID 3133300), kde 
však již byla těžba ukončena. 

Varianta 2 

Stejně jako v případě trasy varianty 1 dochází k územnímu střetu s CHLÚ Čs. část Hornoslezské 
pánve, a to v rozpětí lomových bodů R3 – R5. 

https://mapy.geology.cz/
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 Průchod trasy varianty 2 přes CHLÚ 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

V začátku trasy varianty 2, mezi odbočením od páteřního vedení V403/803 a přibližně lomovým 
bodem R3, dochází k územnímu střetu s těmito plochami surovinových zdrojů: 

 Ložisko výhradní plochy Choryně (ID 3224400) stanovené pro surovinu zemní plyn. Ložisko 
zemního plynu je v současnosti těženo z vrtu, pověřenou organizací je Green Green Gas 
DPB, a.s., Paskov. 

 Dobývací prostor těžený - Lešná (ID 40027) – plošně identické místo s výše uvedeným 
výhradním ložiskem Choryně. Dobývanou surovinou je zemní plyn, pověřenou organizací 
je taktéž Green Gas DPB, a.s., Paskov. 

 

https://mapy.geology.cz/
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 Průchod trasy varianty 2 přes ložiska vyhrazených nerostů 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

 Průchod trasy varianty 2 přes dobývací prostory 

 
(Zdroj: https://mapy.geology.cz) 

 

Půda 

Zemědělská půda je v dotčeném území nejrozšířenějším přírodním zdrojem. Bližší informace 
o půdě byly uvedeny v textu dokumentace v rámci kapitoly B.II.1. Půda a C.II.3. Půda. 

https://mapy.geology.cz/
https://mapy.geology.cz/
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Za zmínku stojí využití zemědělské půdy mezi stožáry č. 380 – 383 trasy záměru (k. ú. Suchdol 
nad Odrou a Kletné) jako plantáže borovice lesní a modřínu opadavého. Tyto mimolesní dřevní 
porosty budou přímo dotčeny trasou vedení. 

 

Les 

Přírodní lesní oblast 

Přírodní lesní oblasti jsou území vymezená v rámci průzkumu lesních stanovišť na základě 
geologických, klimatických, orografických a fytogeografických podmínek. Česká republika je 
rozčleněna na 41 přírodních lesních oblastí (www.uhul.cz). 

Trasa záměru 

Trasa záměru prochází přes následující přírodní lesní oblasti: 

 37 Kelečská pahorkatina v úseku mezi stožáry č. 301 – 316; 

 34 Hornomoravský úval v úseku mezi stožáry č. 315 – 321; 

 39 Podbeskydská pahorkatina v úseku mezi stožáry č. 320 – 372; 

 29a Nízký Jeseník v úseku mezi stožáry č. 371 – 395. 

Variantní řešení 

Trasy varianty 1 a 2 záměru prochází přes následující přírodní lesní oblasti: 

 39 Podbeskydská pahorkatina v převážné většině obou tras; 

 29a Nízký Jeseník posledních cca 500 m trasy společné pro varianty 1a 2. 

 

Zastoupení lesních porostů v trase vedení 

Trasa záměru 

K dotčení PUPFL dojde v případě základní trasy vedení v těchto úsecích: 

 Dotčené lesní pozemky (PUPFL) – základní trasa 

Úsek 
stožárů č. 

Katastrální území 
Soubor lesního 

typu 
Cílový hospodářský soubor 

Kategorizace lesů / 
pozn. 

R1, R1A - 
301 

Býškovice 
2H - hlinitá (sprašová) 
buková doubrava 

25 - hospodářství živných stanovišť 
nižších poloh 

lesy hospodářské 

311 - 312 Malhotice 
3L - jasanová olšina, 
3H - hlinitá dubová 
bučina 

29 - hospodářství olšových 
stanovišť na podmáčených půdách, 
45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské 

315 - 316 Ústí, Horní Těšice 
3D - obohacená 
dubová bučina 

45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské 

318 - 321 
Skalička u Hranic, 
Černotín 

1L - jilmový luh, 2B - 
bohatá buková 
doubrava, 2A - 
javorobuková doubrava 

19 - hospodářství lužních stanovišť, 
21 - hospodářství exponovaných 
stanovišť nižších poloh, 25 - 
hospodářství živných stanovišť 
nižších poloh 

lesy ochranné (lesy v OP 
zdrojů přírodních léčivých a 
stolních minerálních vod) 

323 - 324 Hluzov 
3D - obohacená 
dubová bučina 

45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy ochranné (lesy v OP 
zdrojů přírodních léčivých a 
stolních minerálních vod), 
lesní porost se nachází těsně 
za hranicí OP vedení 

328 - 329 Špičky, Kunčice 
3D - obohacená 
dubová bučina, 3L - 
jasanová olšina 

29 - hospodářství olšových 
stanovišť na podmáčených půdách, 
41 - hospodářství exponovaných 
stanovišť středních poloh, 45 - 

lesy hospodářské 

http://www.uhul.cz/
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Úsek 
stožárů č. 

Katastrální území 
Soubor lesního 

typu 
Cílový hospodářský soubor 

Kategorizace lesů / 
pozn. 

hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

329 - 330 Kunčice 3U - javorová jasenina 19 - hospodářství lužních stanovišť lesy hospodářské 

335 - 336 Kunčice, Bělotín 
3L - jasanová olšina, 
3H - hlinitá dubová 
bučina 

29 - hospodářství olšových 
stanovišť na podmáčených půdách, 
45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské 

382 - 383 Kletné 
3B - bohatá dubová 
bučina, 3S - svěží 
dubová bučina 

45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské, okrajový 
zásah OP vedení 

Varianta 1 

K dotčení PUPFL dojde v případě trasy vedení varianty 1 v těchto úsecích: 

 Dotčené lesní pozemky (PUPFL) – varianta 1 

Úsek 
lomových 

bodů 
Katastrální území 

Soubor lesního 
typu 

Cílový hospodářský soubor Kategorizace lesů / pozn. 

R1 - R2 
Bludovice u Nového 
Jičína 

4B - bohatá bučina 
45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské 

R2 - R3 
Bludovice u Nového 
Jičína 

3B - bohatá dubová 
bučina, 3U - javorová 
jasenina 

19 - hospodářství lužních stanovišť, 
41 - hospodářství exponovaných 
stanovišť středních poloh 

lesy hospodářské 

R4 - R5 
Bludovice u Nového 
Jičína 

4B - bohatá bučina, 4D 
- obohacená bučina 

45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské, v tomto 
úseku dochází 2x ke křížení 
úzkého lesního pruhu a 1x k 
dotčení lesní plochy v rámci 
OP vedení 

R5 - R6 
Bludovice u Nového 
Jičína 

4B - bohatá bučina, 4V 
- vlhká bučina, 3U - 
javorová jasenina 

19 - hospodářství lužních stanovišť, 
45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh, 47 - Hospodářství 
oglejených stanovišť středních 
poloh 

lesy hospodářské, v tomto 
úseku dochází 2x k dotčení 
lesní plochy v rámci OP vedení 
a 1x ke křížení 

R6 - R7 
Bludovice u Nového 
Jičína 

3B - bohatá dubová 
bučina, 4B - bohatá 
bučina 

45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské, křížení dvou 
lesních pozemků, přičemž 1 je 
bez porostu dřevin 

R6 - R7 

hranice mezi k.ú. 
Nový Jičín-Horní 
Předměstí a 
Bludovice u Nového 
Jičína 

3U - javorová jasenina, 
4D - obohacená bučina 

45 - hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské, úzký lesní 
pruh podél Palackého p. 

R6 - R7 
Loučka u Nového 
Jičína 

4W - vápencová bučina 
35 - hospodářství živných 
bázických stanovišť středních 
poloh 

lesy hospodářské, lesní plocha 
zasahuje i za lomový bod R7 

R13 - R14 
Kunín, Suchdol nad 
Odrou 

1L - jilmový luh 19 - hospodářství lužních stanovišť 

lesy hospodářské, tento úsek 
je součástí EVL a PO Poodří, 
dochází zde 5x ke křížení 
lesních porostů a i k dotčení 
porostů v rámci OP vedení, 
společný úsek s variantou 2 

Varianta 2 

K dotčení PUPFL dojde v případě trasy vedení varianty 2 v těchto úsecích: 
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 Dotčené lesní pozemky (PUPFL) – varianta 2 

Úsek 
lomových 

bodů 
Katastrální území Soubor lesního typu Cílový hospodářský soubor Kategorizace lesů / pozn. 

(R1a, R1b) 
- R1 

Vysoká u Valašského 
Meziříčí, Perná u 
Valašského Meziříčí 

4F - svahová bučina, 4B - 
bohatá bučina 

 41 - hospodářství exponovaných 
stanovišť středních poloh, 45 - 
hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské, dotčení 2 
lesních ploch v rámci OP 
vedení 

R2 - R3 
Perná u Valašského 
Meziříčí 

3U - javorová jasenina, 
4F - svahová bučina, 4B - 
bohatá bučina  

19 - hospodářství lužních 
stanovišť, 41 - hospodářství 
exponovaných stanovišť 
středních poloh, 45 - 
hospodářství živných stanovišť 
středních poloh 

lesy hospodářské, lesní pruh 
podél potoku Žebrák 

R4 - R5 

hranice mezi k.ú. 
Petřkovice u Starého 
Jičína a Janovice u 
Nového Jičína  

3U - javorová jasenina, 
3D - obohacená dubová 
bučina 

19 - hospodářství lužních 
stanovišť, 45 - hospodářství 
živných stanovišť středních poloh 

lesy hospodářské, úzký lesní 
pruh podél potoku Mřenka 

R7 - R8 
Vlčnov u Starého 
Jičína  

3U - javorová jasenina, 
3D - obohacená dubová 
bučina 

19 - hospodářství lužních 
stanovišť, 45 - hospodářství 
živných stanovišť středních poloh 

lesy hospodářské, lesní pruh 
podél potoku Teplá a jeho 
přítoku 

R9 - R10 
Kunín, Suchdol nad 
Odrou 

1L - jilmový luh 
19 - hospodářství lužních 
stanovišť 

lesy hospodářské, tento úsek 
je součástí EVL a PO Poodří, 
dochází zde 5x ke křížení 
lesních porostů a i k dotčení 
porostů v rámci OP vedení, 
společný úsek s variantou 1 

Lesní pozemky jsou v ochranném pásmu vedení omezeny ve svém užívání – dle § 46 
energetického zákona č. 458/2000 Sb. se v OP vedení nesmí nechávat růst porosty nad výšku 
3 m. 

 

C.II.5. Biologická rozmanitost (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, 
společenstev, ekosystémů) 

Pro potřeby zpracování dokumentace EIA bylo provedeno Biologické hodnocení (viz Příloha č. 7), 
v rámci kterého byly zpracovány jednotlivé biologické průzkumy: floristický, entomologický 
a vertebratologický. Biologický průzkum byl započat v srpnu 2014, terénní práce byly ukončeny 
v dubnu 2017. Terénní průzkumy, jako podklad pro příslušné hodnocení, tedy postihl konec letního 
aspektu 2014, celý vegetační rok 2015 a 2016, jarní aspekt 2017. 

Téměř po celý vegetační rok 2017 (od června 2017 do září 2017) a následně měsíce březen a 
duben 2018 byly věnovány průzkumu variantních řešení trasy.  

Biologické hodnocení (viz Příloha č. 7) je dle § 67 zpracováno v rozsahu novely zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Na základě rekognoskace celé trasy záměru v šíři 100 m na každou stranu od osy vedení bylo pro 
biologické hodnocení vytipováno 11 nejvýznamnějších, charakterově přírodních lokalit v trase 
záměru, ve variantních trasách potom 13 lokalit (varianta 1) a 10 lokalit (varianta 2). 

Jednotlivé přírodní lokality (segmenty) jsou označeny čísly směřujícími v trase záměru od napojení 
na páteřní vedení V403/803 směrem k transformovně Kletné vzestupně. Jednotlivé lokality jsou 
označeny v mapách Kapitoly „Přehled zoologicko-botanických lokalit“. Všechny jsou v textu 
hodnocení popsány z hlediska botaniky a zoologie, popřípadě z dalších hledisek. Vždy je uveden 
přehled zjištěných významných zoologických a charakteristických botanických druhů v jednotlivých 
segmentech. Součástí dokumentu je fotodokumentace jednotlivých dílčích sledovaných ploch. 
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Následně se pak zoologický a botanický průzkum snažil zmapovat v identifikovaných lokalitách 
především rozmnožující se druhy nebo druhy s jinou užší vazbou na zájmové území.  

Číslování identifikovaných segmentů se shoduje s popisem lokalit v rámci podrobnějších průzkumů 
(entomologický, floristický a vertebratologický) a také s lokalizací zmírňujících opatření a 
omezujících podmínek. Údaje zjištěné v terénu byly doplněny daty o výskytu druhů z nálezové 
databáze AOPK ČR. Metodika provádění jednotlivých průzkumů je uvedena v Biologickém 
hodnocení (viz Příloha č. 7), v následujících podkapitolách je uveden souhrn nejdůležitějších 
zjištění. 

 

C.II.5.1 Fauna a flóra 

Zoologicko - botanické lokality 

Tabulky u jednotlivých zoologicko - botanických lokalit uvádí zjištěné druhy obratlovců v lokalitě a 
kategorie jejich ochrany: 

dle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb.): 

 O - druhy ohrožené; 

 SO – druhy silně ohrožené; 

 KO - druhy kriticky ohrožené. 

 

Dle směrnice EEC 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (HD) uvádí zařazení druhů dle příloh směrnice:  

 Příloha I.- typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje 
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany; 

 Příloha II.- druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje 
vyhlášení zvláštních oblastí ochrany; 

 Příloha III. - kritéria pro výběr lokalit, vhodných jako lokality, významné pro Společenství, a 
pro vyhlášení jako zvláštní oblasti ochrany; 

 Příloha IV.- druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu; 

 Příloha V.- druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž odchyt a odebírání ve 
volné přírodě a využívání může být předmětem určitých opatření na jejich obhospodařování. 

 

Dle směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků:  

 Příloha I. - seznam chráněných druhů a poddruhů ptáků. 

 

Dle Červeného seznamu obratlovců: 

 CR - kriticky ohrožený – druh, který čelí výjimečně vysokému nebezpečí vymizení ve 
volné  přírodě; 

 EN – ohrožený – druh, který čelí velmi vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě; 

 VU – zranitelný – druh, který čelí vysokému nebezpečí vymizení ve volné přírodě; 

 NT – téměř ohrožený – druh, který prozatím neřadíme mezi druhy kriticky ohrožené, 
ohrožené nebo zranitelné, ale je blízko této klasifikaci, nebo bude pravděpodobně do jedné 
z těchto kategorií zařazen již v blízké budoucnosti 

 LC – málo dotčený – rozšířený a početný druh. 

 

http://www.nature.cz/publik_syst2/files16/smernice_o_stanovistich.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/priloha_i.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/priloha_ii.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/priloha_iii.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/priloha_iv.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/priloha_v.pdf
http://www.nature.cz/publik_syst2/files16/Smernice_o_ptacich.pdf
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Dle Červeného seznamu cévnatých rostlin: 

 C1 – kriticky ohrožený druh 
o C1b – taxon naplňuje podmínku vzácnosti, případně se jí blíží, a současně 

prokazatelně vykazuje trend v mizení: buď některé historicky známé lokality zcela 
zanikly, nebo se trend ústupu výrazně projevuje alespoň uvnitř některých populací 

o C1r – taxon splňuje podmínku vzácnosti, přičemž jeho populace nevykazují žádný 
významný negativní trend;  

o C1t – taxon splňuje podmínku ústupu; 

 C2 – silně ohrožený druh 
o C2b – viz C1b 
o C2r – viz C1r 
o C2t – viz C1t 

 C3 – ohrožený druh 

 C4a - vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené 

 C4b - vzácnější taxony vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudované 

Trasa záměru 

Biologický průzkum určeného území byl započat v srpnu 2014, přesněji 20. 8. 2014. Terénní práce 
pak byly ukončeny 2. září 2017. Terénní průzkumy, jako podklad pro příslušné hodnocení, tedy 
postihl konec letního aspektu 2014, celý vegetační rok 2015 a 2016, jarní aspekt 2017. Botanické 
hodnocení bylo prováděno během vegetační sezóny roku 2015 a 2016 a byl v něm brán zřetel na 
konkrétní umístění stožárových konstrukcí v terénu v rámci stávajících biotopů a jejich skutečná 
výška především z pohledu možných střetů migrujících ptáků s vedením. 

 

Charakteristika jednotlivých zoologicko – botanických lokalit:  

Lokalita č. 1 (mezi stožáry 56 R1 a 301 R2) 

Terénní deprese na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Liniový lesní remíz s druhově 
pestrým stromovým a keřovým patrem. Ve stromovém patře převažuje habr (Carpinus betulus), 
jasan (Fraxinus excelsior), vrba (Salix fragilis), olše (Alnus glutinosa), střemcha (Prunus padus), 
dub zimní (Quercus petraea). V keřovém patře je zastoupen javor babyka (Acer campestre), hloh 
obecný (Crataegus sp.). V bylinném patře se objevují: svízel přítula (Galium aparine), kuklík 
městský (Geum urbanum), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), kopytník evropský (Asarum 
europaeum), hluchavka bílá (Lamium album), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). 

Zjištěné druhy živočichů: 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 1 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Alauda arvensis skřivan polní - - - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Circus aeruginosus moták pochop O BD I VU 

Corvus corax krkavec velký O - - 

Falco tinnunculus poštolka obecná - - - 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Meles meles jezevec lesní - - - 

Oriolus oriolus žluva hajní SO - - 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vanellus vanellus čejka chocholatá - - VU 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 1 v trase záměru 

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. 2 (mezi stožáry č. 311 a 312) 

Výrazná terénní deprese Malhotického potoka s lesním remízem. Pestrá mozaika biotopů. Na 
vlhčích místech u vodoteče převažují jasanovo-olšové luhy a pcháčové louky. Na sušších místech 
se vyskytují dubohabřiny. Ve stromovém patře dominuje dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá 
(Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus). Na zamokřených 
místech se objevuje olše (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), rákos obecný 
(Phragmites australis), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), devětsil lékařský (Petasites 
hybridus) a další. 

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 2 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Muscicapa striata lejsek šedý O - - 

Perdix perdix koroptev polní O - NT 

 

Lokalita č. 3 (mezi stožáry č. 315 a 316) 

Terénní deprese přítoku Nihlovského potoka na okraji Nihlovského lesa. Stromové patro tvoří dub 
letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), vrba křehká (Salix fragilis), bříza bělokorá (Betula 
pendula), olše lepkavá (Alnus glutinosa), habr obecný (Carpinus betulus), střemcha (Prunus 
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padus). Na remíz navazuje mokřadní louka s kakostem lučním (Geranium pratense), psárkou luční 
(Alopecurus pratensis), orsejí jarní (Ficaria verna), blatouchem bahenním (Caltha palustris), 
pcháčem zelinným (Cirsium oleraceum), tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria). 

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 3 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Muscicapa striata lejsek šedý O - - 

Perdix perdix koroptev polní O - NT 

 

Lokalita č. 4 (mezi stožáry č. 316 a 317) 

Mokřad v široké nivě Bečvy, který je tvořený především topoly (Populus nigra, P. alba), jasany 
(Fraxinus excelsior) a mokřadními vrbinami s vrbami (Salix viminalis, S. fragilis), Vyskytují se druhy 
jarního aspektu: sasanka hajní (Anemone nemorosa), orsej jarní (Ficaria verna), kopytník evropský 
(Asarum europaeum). V podrostu převládá netykavka nedůtklivá (Impatiens parviflora), kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica). 

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 4 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Muscicapa striata lejsek šedý O - - 

Natrix natrix užovka obojková O - NT 

Perdix perdix koroptev polní O - NT 
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 Zoologicko – botanické lokality č. 2 - 4 v trase záměru  

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. 5 – Bečva (stožár č. 319 – 320) 

Široká niva Bečvy s fragmenty lužního lesa má charakter tvrdého luhu (L2.3). Ve stromovém patře 
převažují topoly (Populus nigra), dále jasany (Fraxinus excelsior). Keřové patro je tvořeno 
zmlazenými dřevinami doplněné o svídu krvavou (Cornus sanguinea) a střemchu (Prunus padus). 
V bylinném patře dominují vhkomilné druhy: bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), orsej jarní 
(Ficaria verna), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Na 
březích a náplavech se vyskytují vrbové křoviny s dominantní vrbou křehkou (Salix fragilis), vrbou 
košíkářskou (Salix viminalis), vrbou trojmužnou (Salix triandra). V trase vedení se objevuje biotop 
M4.1. Štěrkové náplavy bez vegetace. Pravý břeh je strmý sráz s porosty dubu (Quercus petraea), 
habru (Carpinus betulus), javoru babyky (Acer campestre), hlohu (Crataegus sp.), jilmu 
habrolistého (Ulmus minor). V bylinném patře se vyskytují plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), 
áron východní (Arum cylindraceum), svízel přítula (Galium aparine), kokořík mnohokvětý 
(Polygonatum multiflorum). Les inklinuje ke karpatským dubohabřinám.  

Stožár č. 320 je lokalizován na hraně údolí Bečvy u komunikace I/35. Keřové patro tvoří trnky 
(Prunus spinosa), javor babyka (Acer campestre), svída krvavá (Cornus sanguinea). Porost má 
ruderální charakter. V bylinném patře dominuje zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), ovsík 
vyvýšený (Arrhenantherum elatium), vratič obecný (Tanacetum vulgare), štětka lesní (Dipsacus 
sylvestris), bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus). 

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 5 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Alcedo atthis ledňáček říční SO BD I VU 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Mergus merganser morčák velký KO - CR 

Muscicapa striata lejsek šedý O - - 

Natrix natrix užovka obojková O - NT 

Perdix perdix koroptev polní O - NT 

Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO - - 

 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 5 v trase záměru 

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. 6 (stožár č. 328 – 330) 

Lokalita se skládá ze dvou částí se stejným charakterem nedaleko od sebe. Jedná se zaříznutá 
údolí Račího potoka a jeho přítoku, která se nacházejí jihozápadně od obce Kunčice. Lokalitu 
charakterizuje mozaika pestrých biotopů. Podél přítoků jsou stanoviště lužních lesů (L2.2) 
s dominantní olší (Alnus glutinosa) a jasanem (Fraxinus excelsior). Na tento porost navazují lesní 
porosty smíšeného lesa s bohatým keřovým patrem. Na vlhčích místech mokřadní biotopy 
pcháčových luk (T1.5). V bylinném patře je patrný tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kakost 
luční (Geranium pratense). U vodních toků rostou zmlazené dřeviny stromového patra a dále 
dřeviny: třešeň (Prunus sp.), střemcha obecná (Prunus padus), bez černý (Sambucus nigra), lípa 
srdčitá (Tilia cordata), svída krvavá (Cornus sanguinea), vrby (Salix fragilis, S. triandra). Na svazích 
jsou zastoupeny smíšené lesy s dominantními dřevinami: habr obecný (Carpinus betulus), smrk 
ztepilý (Picea abies), dub letní (Quercus robur). 
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Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 6 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Martes foina kuna skalní - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 6 v trase záměru v trase záměru  

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. 7 (stožár č. 335 - 337) 

Zahrnuje vodní plochu u Dolního Bělotínského rybníka a regulovaný tok řeky Luha, které obklopují 
zemědělsky obdělávané pozemky. Vodní prvky jsou ovlivněny liniemi dálnice D48 a železnicí. 
Vodní nádrže jsou bez makrofytní vegetace. Litorál zarůstá orobincem širokolistým (Typha latifolia), 
orobincem úzkolistým (Typha angustifolia), rákosem obecným (Phragmites australis), ostřicemi 
(Carex sp.). Vegetace litorálu obsahují biotopy rákosin a vegetaci vysokých ostřic. Z druhů 
stromového a keřového patra se uplatňují topoly (Populus nigra, Populus x canadensis), olše (Alnus 
glutinosa). Dominantní jsou porosty vrb (Salix fragilis, S. alba, S. caprea, S. cinerea). Vodní tok 
Luha obtéká vodní nádrže a tvoří významnou přírodní linii v krajině. Břehové porosty jsou tvořeny 
fragmenty údolních jasanovo-olšových luhů. Dominuje topol černý (Populus nigra) s příměsí vrb 
(Salix fragilis), habrem obecným (Carpinus betulus), olší lepkavou (Alnus glutinosa), bezem černým 
(Sambucus nigra) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior). V jarním aspektu jsou patrné orsej jarní 
(Fragaria vesca), blatouch bahenní (Caltha palustris), prvosenka vyšší (Primula elatior), česnáček 
lékařský (Alliaria petiolata). Dalšími druhy vyskytující se v nivě řeky Luha jsou: ocún jesenní 
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(Colchicum autumnale), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), lilek potměchuť (Solanum 
dulcamara). Vegetace v nivě řeky inklinuje k biotopu vlhkých pcháčových luk.  

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 7 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anas clypeata lžičák pestrý - - - 

Anas platyrhinchos kachna divoká - - - 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Aythya ferina polák velký - - - 

Aythya fuligula polák chocholačka - - - 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Circus aeruginosus moták pochop O BD I VU 

Cygnus olor labuť velká - - - 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O NT  

Hyla arborea rosnička zelená SO HD IV NT 

Charadrius hiaticula kulík písečný - - - 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Martes foina kuna skalní - - - 

Meles meles jezevec lesní - - - 

Mustela erminea hranostaj - - - 

Natrix natrix užovka obojková O - NT 

Nyctereutes procyonoides psík mývalovitý - NE - 

Podiceps cistatus potápka roháč -  - 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Torglodytes troglodytes potápka malá - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 7 v trase záměru 

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. 8 (stožár č. 354 - 355) 

Mělká terénní sníženina u přítoku Vraženského potoka. Olšovo-jasanový luh s typickým bylinným 
podrostem. Ve stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior) dub letní (Quercus robur), vrba křehká (Salix fragilis), střemcha obecná (Prunus padus). 
V bylinném patře se objevují druhy: pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), kostival lékařský 
(Symphytum officinale), netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). 

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 8 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Circus aeruginosus moták pochop O BD I VU 

Emberiza calandra strnad luční KO - VU 

Lanius excubitor ťuhýk šedý O - VU 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 8 v trase záměru 

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. 9 (stožáry č. 367 – 369) 

Řeka Odra s lužními lesy a rybník s vrbovým porostem na přítoku. Odra je významným 
krajinotvorným prvkem v oblasti Moravské brány. Břehový porost tvoří jasanovo-olšové luhy 
s příměsí dubu letního (Quercus robur), vrb (Salix fragilis, S. caprea, S. viminalis), střemchy obecné 
(Prunus padus) a topolů (Populus nigra). V bylinném podrostu dominují druhy lužních lesů. 
Významně se rozrůstá podél břehů nepůvodní křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka 
sachalinská (Reynoutria sachalinensis). Součástí lokality je nový rybník s vrbovými a rákosovými 
porosty, které zarůstají přítok regulovaného toku. Litorál rybníka zarůstá mokřadními druhy 
bylinného a keřového patra.  

Zjištěné druhy živočichů: 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 9 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Accipiter nisus krahujec obecný SO -  VU 

Acrocephalus 
arundinaceus 

rákosník velký SO 
- 

- 

Actitis hypoleucos pisík obecný SO -  EN 

Alcedo atthis ledňáček říční SO BD I - 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - - 

Anas clypeata lžičák pestrý - - - 

Apus apus rorýs obecný O - - 

Ardea alba volavka bílá SO BD I - 

Ardea cinerea  volavka popelavá - - - 

Aythya ferina polák velký - - - 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Aythya fuligula polák chocholačka - - - 

Bombina bombina kuňka obecná  SO HD II, HD IV - 

Bufo bufo ropucha obecná O - - 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Castor fiber bobr evropský SO HD II, HD IV - 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Ciconia nigra čáp černý SO BD I VU 

Circus aeruginosus moták pochop O BD I VU 

Corvus corax krkavec velký O - - 

Corvus cornix vrána šedá  - - - 

Coturnix coturnix křepelka polní SO - NT 

Crex crex chřástal polní SO BD I VU 

Cygnus olor labuť velká - -  

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O  - NT 

Hyla arborea rosnička zelená SO HD IV - 

Charadrius dubius kulík říční - - - 

Charadrius hiaticula kulík písečný - - - 

Chroicocephalus 
ridibundus 

racek chechtavý 
- - - 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV  

Lepus europaeus zajíc polní     NT 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO   

Lutra lutra vydra říční SO HD II, HD IV NT 

Mergus merganser morčák velký KO - CR 

Motacilla alba konipas bílý  - -   

Motacilla flava konipas luční SO - VU 

Myotis myotis netopýr velký KO HD II, HD IV - 

Natrix natrix užovka obojková  O - - 

Oenanthe oenanthe bělořit šedý SO - EN 

Oriolus oriolus žluva hajní SO - - 

Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý KO  HD V - 

Podiceps cristatus potápka roháč O   VU 

Rana temporaria skokan hnědý  HD V - 

Saxicola rubicola 
bramborníček 
černohlavý 

O - VU 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Tachybaptus ruficollis potápka malá - - - 

Talpa europaea krtek obecný - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 9 v trase záměru 

 

(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. 10 (stožáry č. 385 – 386) 

Olšina u Suchdolského potoka. Ve stromovém patře dominuje jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
dub letní (Quercus robur), jilm habrolistý (Ulmus minor). Další dřeviny, které doplňují stromové 
patro, jsou: borovice (Pinus sylvestris), modřín evropský (Larix decidua), lípa malolistá (Tilia 
cordata). V keřovém patře se uplatňuje bez černý (Sambucus nigra). V podrostu jsou patrné: bršlice 
kozí noha (Aegopodium podagraria), netýkavka malokvětá (Impatiens podagraria), kuklík městský 
(Geum urbanum), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), lipnice hajní (Poa nemoralis), kopytník 
evropský (Asarum europaeus), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kokořík mnohokvětý 
(Polygonatum multiflorum), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum). V nivě toku se vyskytují jasanovo-
olšové luhy. Na sušších svazích je porost zastoupen dřevinami polonských dubohabřin. 

Lokalita mezi stožáry č. 381 - 383, která je součástí území přírodního parku a je zmiňována ve 
studii hodnocení krajinného rázu a jsou zde dotčeny porosty dřevin a rozptýlená zeleň v luční 
enklávě, není z hlediska biologického hodnocení vzhledem k jejím charakteristikám zařazena mezi 
významné zoologicko - botanické lokality. Nebyla zde zjištěna vyšší koncentrace trvalého výskytu 
zvláště chráněných druhů a má především krajinářskou a estetickou hodnotu.  

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 10 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bombina bombina kuňka obecná SO HD II, HD IV EN 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Coronella austriaca užovka hladká SO HD IV VU 

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Triturus cristatus čolek velký SO HD II, HD IV EN 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bombina bombina kuňka obecná SO HD II, HD IV EN 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Coronella austriaca užovka hladká SO HD IV VU 

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 10 v trase záměru 

 

 

Lokalita č. 11 (stožár č. 395 TR Kletné) 

Přítok Křivého potoka u TR Kletné. Zarostlá olšina (Alnus glutinosa) s vrbou křehkou (Salix fragilis), 
vrbou bílou (Salix alba), vrbou košíkářskou (Salix viminalis), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), 
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střemchou obecnou (Prunus spinosa). Koryto vodního toku je zarostlé chrasticí rákosovitou 
(Phalaris arundinaceae), svízelem přítulou (Galium aparine). Podél koryta nové výsadby dřevin. 

Zjištěné druhy živočichů:  

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 11 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Actitis hypoleucos pisík obecný SO - EN 

Alauda arvensis skřivan polní - - - 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Buteo buteo káně lesní - - - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Carduelis carduelis stehlík obecný - - - 

Circus aeruginosus moták pochop O BD I VU 

Columba palumbus holub hřivnáč - - - 

Coturnix coturnix křepelka polní SO - NT 

Crex crex chřástal polní SO BD I VU 

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka - - - 

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Dendrocopos major strakapoud velký - - - 

Emberiza citrinella strnad obecný - - - 

Erithacus rubecula červenka obecná - - - 

Falco tinnunculus poštolka obecná - - - 

Garrulus glandarius sojka obecná - - - 

Gobio gobio drozd brávník - - - 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Charadrius dubius kulík říční - - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Motacilla alba konipas bílý - - - 

Parus major sýkora koňadra - - - 

Passer montanus vrabec polní - - - 

Phasianus colchicus bažant obecný - - - 

Pica pica straka obecná - - - 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Regulus regulus králíček obecný - - - 

Rhodeus amarus čejka chocholatá - - VU 

Saxicola rubetra bramborníček hnědý O - - 

Streptopelia decaocto brhlík lesní - - - 

Sturnus vulgaris hrdlička zahradní - - - 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Sylvia communis pěnice černohlavá - - - 

Talpa europaea krtek obecný - - - 

Turdus merula kos černý - - - 

Turdus philomelos drozd zpěvný - - - 

Vanellus vanellus drozd kvíčala - - - 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 11 v trase záměru 

 

 

 

Flóra v trase záměru 

Seznam zjištěných druhů vyšších cévnatých rostlin 

Následující tabulka udává druhy nalezené ve vymezeném zájmovém území, zjištěné na základě 
terénního průzkumu. V tabulce je rovněž uveden ochranářský status jednotlivých druhů dle zákona 
č. 114/19892 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění a Červeného seznamu. 

 

Z celkového počtu cca 170 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin není žádný druh zařazen 
mezi druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb. Na svahu zhruba mezi 
stožáry č. 319 - 320 nad řekou Bečvou se vyskytují áron východní (Arum cyliandraceum) a jilm 
habrolistý (Ulmus minor), které jsou zařazeny v Červeném seznamu jako taxony C4a - vzácnější 
taxony vyžadující pozornost – méně ohrožené. Také se v koridoru, tedy v pásu 200 m kolem osy 
vedení, vyskytuje topol černý (Populus nigra), v Červeném seznamu vedený jako taxon kriticky 
ohrožený. Tyto druhy se nacházejí mimo vlastní koridor záměru a nebudou záměrem dotčeny. 

 Zjištěné druhy vyšších cévnatých rostlin v trase záměru 

Latinské jméno české jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Acer campestre javor babyka - - - 

Acer platanoides javor mléč - - - 

Acer pseudoplatanus javor klen - - - 

Acetosella vulgaris kyselka obecná - - - 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha - - - 

Agrostis capillaris psineček obecný - - - 

Achillea millefolium řebříček obecný - - - 

Ajuga reptans zběhovec plazivý - - - 
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Latinské jméno české jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Alchemilla agg. kontryhel obecný - - - 

Alliaria petiolata česnáček lékařský - - - 

Alnus glutinosa olše lepkavá - - - 

Alnus incana olše šedá  - - - 

Alopecurus pratensis psárka luční - - - 

Anemone nemorosa sasanka hajní - - - 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní - - - 

Arctium lappa lopuch větší - - - 

Arctium tomentosum lopuch plstnatý - - - 

Ariplex patula lebeda rozkladitá - - - 

Armoratia rusticana křen selský - - - 

Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený - - - 

Artemisia vulgaris pelyněk černobýl - - - 

Arum cyliandraceum áron východní - C4a mimo 

Asarum europaeum kopytník evropský - - - 

Astrantia major jarmanka větší - - - 

Dryopteris  filix-femina papratka samičí - - - 

Barbarea vulgaris barborka obecná - - - 

Bellis perennis sedmikráska obecná - - - 

Betula pendula bříza bělokorá - - - 

Brachypodium sylvaticum válečka lesní - - - 

Bromus erectus sveřep zpřímený - - - 

Caltha palustris blatouch bahenní - - - 

Calystegia sepium opletník plotní - - - 

Campanula persicifolia zvonek broskvolistý - - - 

Capsella bursa pastoris kokoška pastuší tobolka - - - 

Cardamine amara řeřišnice hořká - - - 

Cardamine pratensis řeřišnice luční - - - 

Carduus acanthoides bodlák obecný - - - 

Carex sylvatica ostřice lesní - - - 

Carpinus betulus habr obecný - - - 

Carum carvi kmín kořenový - - - 

Centaurea jacea chrpa luční - - - 

Circea lutetiana čarovník pařížský - - - 

Cirsium arvensis pcháč rolní (oset) - - - 

Cirsium oleraceum pcháč zelinný - - - 

Colchicum autumnale ocún jesenní - - - 

Convallaria majalis konvalinka vonná - - - 

Cornus sanguinea svída krvavá - - - 

Corydalis cava dymnivka dutá - - - 

Corylus avellana líska obecná - - - 

Crataegus laevigata hloh obecný - - - 

Cynosurus cristatus poháňka hřebenitá - - - 

Dactylis glomerata srha laločnatá - - - 

Daucus carota mrkev obecná - - - 

Deschampsia cespitosa metlice trsnatá - - - 

Dipsacus sylvestris štětka lesní - - - 

Dryopteris filix-mas kapraď samec - - - 

Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý - - - 
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Latinské jméno české jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Elytrigia repens pýr plazivý - - - 

Equisetum arvensis přeslička rolní - - - 

Euphorbia cyparissias pryšec chvojka - - - 

Ficaria verna  orsej jarní - - - 

Filiendula ulmaria  tužebník jilmový - - - 

Fragaria vesca jahodník obecný - - - 

Frangula alnus krušina olšová - - - 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý - - - 

Gagea lutea křivatec žlutý - - - 

Galeobdolon luteum pitulník žlutý - - - 

Galium album svízel bílý - - - 

Galium aparine svízel přítula - - - 

Geranium pratense kakost luční - - - 

Geranium robertianum kakost smrdutý - - - 

Geum urbanum kuklík městský - - - 

Glechoma hederacea popenec obecný - - - 

Glyceria maxima zblochan vodní - - - 

Hedera helix břečťan popínavý - - - 

Hypericum maculatum třezalka skvrnitá - - - 

Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá - - - 

Chamerion  angustifolium vrbka úzkolistá - - - 

Chelidonium majus vlaštovičník větší - - - 

Chrysaspis dubia dětel pochybný - - - 

Chysanthemum leucanthemum kopretina bílá - - - 

Impatiens noli-tangere netýkavka nedůtklivá - - - 

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá - - - 

Iris pseudacorus kosatec žlutý - - - 

Juncus conglomeratus sítina klubkatá - - - 

Lamium album hluchavka bílá - - - 

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá - - - 

Larix decidua modřín opadavý - - - 

Lathyrus pratensis hrachor luční - - - 

Leontodon hispidus pampeliška srstnatá - - - 

Lolium  perenne jílek vytrvalý - - - 

Lonicera xylosteum zimolez obecný - - - 

Lotus corniculatus  štírovník růžkatý - - - 

Lycopus europaeus karbinec evropský - - - 

Lysimachia nummularia vrbina penízková - - - 

Matricaria maritima heřmánkovec nevonný - - - 

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá - - - 

Myosotis palustris pomněnka bahenní - - - 

Myosoton aquaticus křehkýš vodní - - - 

Oxalis acetosella šťavel kyselý - - - 

Pastinaca sativa pastinák setý - - - 

Persicaria lapathifolia rdesno blešník - - - 

Petasites album devětsil bílý  - - - 

Petasites hybridus děvětsil lékařský - - - 

Phalaris arundinaceae chrastice rákosovitá - - - 

Phragmites australis rákos obecný - - - 
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Latinské jméno české jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Picea abies smrk obecný - - - 

Pimpinella saxifraga bedrník obecný - - - 

Pinus sylvestris borovice lesní - - - 

Plantago lanceolata jitrocel kopinatý - - - 

Plantago major jitrocel větší - - - 

Plantago media jitrocel prostřední - - - 

Poa annua lipnice roční - - - 

Poa palustris lipnice bahenní - - - 

Poa trivialis lipnice obecná - - - 

Polygonatum multiflorum kokořík mnohokvětý - - - 

Populus nigra topol černý - C1t - 

Populus tremula topol osika - - - 

Populus x canadensis   topol kanadský - - - 

Populus x canescens topol šedý - - - 

Potentilla anserina mochna husí - - - 

Primula elatior prvosenka vyšší - - - 

Prunus padus střemcha obecná - - - 

Prunus spinosa trnka obecná - - - 

Pulmonaria officinalis plicník lékařský - - - 

Quercus petraea dub zimní - - - 

Quercus robur dub letní - - - 

Ranunculus repens pryskyřník plazivý - - - 

Reynoutria japonica křídlatka japonská 
- - výskyt v 

lokalitě 9 

Reynoutria sachalinensis křídlatka sachalinská 
- - výskyt v 

lokalitě 9 

Rosa sp. růže - - - 

Rubus caesius ostružiník ježiník - - - 

Rubus idaeus  ostružiník maliník - - - 

Rumex obtusifolius šťovík tupolistý - - - 

Salix alba vrba bílá - - - 

Salix caprea vrba jíva - - - 

Salix fragilis vrba křehká - - - 

Salix purpurea vrba nachová - - - 

Salix triandra vrba trojmužná - - - 

Salix viminalis vrba košíkářská - - - 

Salvia pratensis šalvěj luční - - - 

Sambucus nigra bez černý - - - 

Scirpus sylvatica skřípina lesní - - - 

Solanum dulcamara lilek potměchuť - - - 

Solidago canadensis zlatobýl kanadský - - - 

Sorbus aucuparia jeřáb ptačí - - - 

Stachy palustris čistec bahenní - - - 

Symphytum officinale kostival lékařský - - - 

Symphytum tuberosum kostival hlíznatý - - - 

Tanacetum vulgare vratič obecný - - - 

Taraxacum officinale smetanka lékařská - - - 

Thymus pulegioides mateřídouška vejčitá - - - 

Tilia cordata lípa malolistá - - - 

Trifolium  repens jetel plazivý - - - 
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Latinské jméno české jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Trifolium hybridum jetel zvrhlý - - - 

Trifolium medium jetel prostřední - - - 

Trifolium montanum jetel horský - - - 

Trifolium pratense jetel luční - - - 

Typha angustifolia orobinec úzkolistý - - - 

Typha latifolia orobinec širokolistý - - - 

Ulmus glabra jilm drsný - - - 

Ulmus minor jilm habrolistý - C4a mimo 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá - - - 

Verbascum sp. divizna - - - 

Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek - - - 

Viburnum opulus kalina obecná - - - 

Vicia cracca vikev ptačí - - - 

Viola reichenbachiana violka lesní - - - 

Viscum album jmelí bílé - - - 

Varianta 1 

Biologický průzkum určeného území pro variantní trasu V1 byl započat v červnu 2017, přesněji 10. 
7. 2017. Terénní práce pak byly ukončeny 2. září 2017. Celkem byla linie trasy varianty 1 
navštívena třikrát. Terénní průzkumy, jako podklad pro příslušné hodnocení, tedy postihl letní a 
část podzimního aspektu 2017. Průzkum v jarním aspektu 2018 byl započat, vzhledem k aktuálním 
klimatickým podmínkám, 4. a 5. dubna 2018 a ukončen byl 25. a 26. dubna 2018. 

 

Charakteristika jednotlivých zoologicko – botanických lokalit:  

Lokalita č. 1 v blízkosti lomového bodu R1 (L2.2/M1.1) 

Břehové porosty v horním úseku potoka Zrzávky. Olšovo-jasanový luh s typickým bylinným 
podrostem. Ve stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), vrba jíva (Salix caprea), dub letní (Quercus robur), vrba křehká (Salix fragilis), střemcha 
obecná (Prunus padus). V bylinném patře se objevují druhy: pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), 
kostival lékařský (Symphytum officinale), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), netýkavka malokvětá 
(Impatiens parviflora). Na okrajích se vyskytují porosty rákosu obecného (Phragmites australis). 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 1 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. V1/2 mezi lomovými body R1 – R2 (K3) 

Úzký pás křovin uprostřed zemědělských ploch. Keřové patro tvoří růže šípková (Rosa canina), bez 
černý (Sambucus nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
trnovník akát (Robinia psedaccacia). V podrostu jsou patrné: bršlice kozí noha (Aegopodium 
podagraria), netýkavka malokvětá (Impatiens podagraria), kuklík městský (Geum urbanum), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), třtina křovištní (Calamagrostis epigeios), lipnice hajní (Poa 
nemoralis). 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 2 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Zjištěné druhy živočichů lokality 1 a 2: 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 1 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Arvicola amphibius hryzec vodní - - - 

Bufo bufo ropucha obecná O  VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstý - - - 

Corvus corax krkavec velký O - - 

Coturnix coturnix křepelka polní SO - NT 

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka - - - 

Dendrocopos major strakapoud velký - - - 

Fringilla coelebs pěnkava obecná - - - 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 

Mustela erminea hranostaj - - - 

Mustela nivalis kolčava - - - 

Parus major sýkora koňadra - - - 

Picus canus žluna šedá - BD I VU 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Sciurus vulgaris veverka obecná O - DD 

Sitta europaea brhlík lesní - - v 

Sus scrofa prase divoké - -  
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Talpa europaea krtek obecný    

Vanellus vanellus čejka chocholatá   VU 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO  NT 

 

Lokalita č. V1/3 mezi lomovými body R1 – R2 (L2.2/L3.2) 

Pravostranný bezejmenný přítoka potoka Zrzávka. Na vlhčích místech u vodoteče převažují 
jasanovo-olšové luhy a na sušších místech se vyskytují dubohabřiny. Ve stromovém patře dominuje 
dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný 
(Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies). Na zamokřených místech se objevuje olše (Alnus 
glutinosa), vrba bílá (Salix alba), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), rákos obecný (Phragmites 
australis), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), blatouch bahenní (Caltha palustris), devětsil 
lékařský (Petasites hybridus), kostival lékařský (Symphytum ofiicinale), ocún jesenní (Colchicum 
autumnale), pcháč zeliinný (Cirsium oleraceum) a další. 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 3 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě 1 trasy záměru 

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Arvicola amphibius hryzec vodní - - - 

Bombycilla garrulus brkoslav severní O - - 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Ciconia nigra čáp černý SO BD I VU 

Coronella austriaca užovka hladká SO HD IV VU 

Corvus corax krkavec velký O - - 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Coturnix coturnix křepelka polní SO - NT 

Crex crex chřástal polní SO BD I VU 

Dryocopus martius datel černý - BD I - 

Erinaceus europaeus ježek západní - - - 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Luscinia megarhynchos slavík obecný O - - 

Martes foina kuna skalní - - - 

Martes martes kuna lesní - HD V - 

Meles meles jezevec lesní - - - 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 

Muscicapa striata lejsek šedý O - - 

Mustela erminea hranostaj - - - 

Mustela nivalis kolčava - - - 

Rana arvalis skokan ostronosý KO HD IV EN 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Sciurus vulgaris veverka obecná O - DD 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO - NT 

 

Lokalita č. V1/4 mezi lomovými body R4 – R5 (L3.3B/K3) 

Fragmenty lesních porostů střídající se s pastvinami na  jižním a jihozápadním svahu Palackého 
vrchu (420 m n.m.) s porosty dubu (Quercus petraea), habru (Carpinus betulus), javoru babyky 
(Acer campestre), hlohu (Crataegus sp.), jilmu habrolistého (Ulmus minor), slivoně trnky (Prunus 
spinosa). V bylinném patře se vyskytují plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), svízel přítula 
(Galium aparine), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), ), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), 
kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), svízel vonný (Galium odoratum), česnek pažitka 
(Allium schoenoprasum), ocún jesenní (Colchicum autumnale). Les inklinuje ke karpatským 
dubohabřinám.  
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 4 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě č. 4 v trase varianty 1   

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bombycilla garrulus brkoslav severní O - - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Ciconia nigra čáp černý SO BD I VU 

Coronella austriaca užovka hladká SO HD IV VU 

Corvus corax krkavec velký O - - 

Coturnix coturnix křepelka polní SO - NT 

Crex crex chřástal polní SO BD I VU 

Dryocopus martius datel černý - BD I - 

Erinaceus europaeus ježek západní - - - 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Luscinia megarhynchos slavík obecný O - - 

Martes foina kuna skalní - - - 

Martes martes kuna lesní - HD V - 

Meles meles jezevec lesní - - - 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 

Muscicapa striata lejsek šedý O - - 

Mustela erminea hranostaj - - - 

Mustela nivalis kolčava - - - 

Saxicola rubetra bramborníček hnědý O - - 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Sciurus vulgaris veverka obecná O - DD 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO - NT 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bombycilla garrulus brkoslav severní O - - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

 

V1/5 + V1/6 + V1/7 

 

Lokalita č. V1/5 v blízkosti lomového bodu R6 (L3.3B/T1.1/X7) 

Fragmenty lesních porostů střídající se s loukami na severním svahu Palackého vrchu (420 m n.m.) 
na obcí Bludovice. Z dřevin převládá dubu (Quercus petraea), habru (Carpinus betulus), javoru 
babyky (Acer campestre), hlohu (Crataegus sp.), jilmu habrolistého (Ulmus minor), javoru klenu 
(Acer pseudoplatanus) a ojediněle topolu osiky (Populus tremula). Na loukách dominuje mrkev 
obecná (Daucus carota), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum 
elatius), psárka luční (Alopecurus pratensis) a řebříček obecný (Achilea millefolium agg.). Ve 
vlhkých pobřežních porostech nalezneme orsej jarní (Ficaria verna), pryskyřník kosmatý 
(Ranunculus lanuginosus), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), bažanka vytrvalá 
(Mercurialis perennis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), áron plamatý (Arum 
maculatum) a měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva). 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 5 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. V1/6 mezi lomovými body R6 – R7 (L3.2/L2.2) 

Liniový fragment lesního porostu podél Palackého potoka. Jedná se o mozaiku s jasanovo-
olšovými luhy s pozměněnou druhovou skladbou s dominantní olší (Alnus glutinosa), jasanem 
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(Fraxinus excelsior) a střemchou (Prunus padus). Na tento porost navazují lesní porosty smíšeného 
lesa s bohatým keřovým patrem - javor klen (Acer pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus 
betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), hloh (Crataegus sp.), líska obecná (Corylus avellana). 
V bylinném podrostu se vyskytuje plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), pomněnka rolní 
(Myosotis arvensis), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), kostival hlíznatý (Symphytum 
tuberosum), hluchavka pitulník (Lamium galeobdolon), břečťan popínavý (Hedera helix), orsej jarní 
(Ficaria verna), svízel vonný (Galium odoratum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kopytník 
evropský (Asarum europaeum). 

 

Lokalita č. V1/7 mezi lomovými body R6 – R7 (T1.3/X13/X12) 

Obhospodařované pastviny s roztroušenými ovocnými stromy a náletovými dřevinami (javor klen, 
modřín, lípa srdčitá, jasan ztepilý). Plocha slouží k pastvě ovcí a koz, v současné době je intenzivně 
spásána. Vyskytují se zde byliny typu sedmikráska chudobka (Bellis perennis), pomněnka rolní 
(Myosotis arvensis), smetanka lékařská (Taraxacum sect. Ruderalia), psárka luční (Alopecurus 
pratensis). 

 

 Zoologicko – botanické lokality č. 6 a 7 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitách č. 5 - 7 v trase varianty 1   

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Arvicola amphibius hryzec vodní - - - 

Bombycilla garrulus brkoslav severní O - - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Ciconia nigra čáp černý SO BD I VU 

Coturnix coturnix křepelka polní SO - NT 

Crex crex chřástal polní SO BD I VU 

Dryocopus martius datel černý - BD I - 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Erinaceus europaeus ježek západní - - - 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Luscinia megarhynchos slavík obecný O - - 

Lutra lutra vydra říční SO HD II, HD IV NT 

Martes foina kuna skalní - - - 

Martes martes kuna lesní - HD V - 

Meles meles jezevec lesní - - - 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 

Mustela erminea hranostaj - - - 

Mustela nivalis kolčava - - - 

Natrix natrix užovka obojková O - NT 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO - NT 

Arvicola amphibius hryzec vodní - - - 

Bombycilla garrulus brkoslav severní O - - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Ciconia nigra čáp černý SO BD I VU 

Coturnix coturnix křepelka polní SO  NT 

Crex crex chřástal polní SO BD I VU 

Dryocopus martius datel černý - BD I - 

Erinaceus europaeus ježek západní - - - 

 

 

Lokalita č. V1/8 v blízkosti lomového bodu R8 (X7) 

Hráz malé vodní nádrže Starý Jičín. Samotná vodní nádrž s makrofyty a litorální vegetací do 
ochranného pásma navrhovaného zvn již nezasahuje, pod samotným vedením se vyskytují polní 
kultury. Na vegetaci paty hráze byl aplikován herbicid, keřové nálety včetně bylin jsou zde zaschlé. 
V ostatních částech hráze převažují druhy bylin a travin komerčně běžně dostupných směsí osiva 
(jeteloviny, kostřavy, kakost luční, pastinák setý, vikev plotní, apod.) 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 8 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě č. 8 v trase varianty 1   

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Aegithalos caudatus mlynařík dlouhoocasý - - - 

Anas platyrhynchos kachna divoká - - - 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Apodemus agrarius myšice temnopásá - - - 

Apus apus rorýs obecný O - - 

Ardea cinerea volavka popelavá - - NT 

Aythya ferina polák velký - - - 

Bombina bombina kuňka obecná SO HD II, HD IV EN 

Bufo bufo ropucha obecná O  VU 

Buteo buteo káně lesní - - - 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Carduelis carduelis stehlík obecný - - - 

Cervus elaphus jelen lesní - - - 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Ciconia nigra čáp černý SO BD I VU 

Clethrionomys glareolus norník rudý - - - 

Coloeus monedula kavka obecná SO - NT 

Columba palumbus holub hřivnáč  - - 

Corvus corax krkavec velký O - - 

Cricetus cricetus křeček polní SO HD IV - 

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka - - - 

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Dryocopus martius datel černý - BD I - 

Emberiza citrinella strnad obecný - - - 

Fringilla coelebs pěnkava obecná - - - 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Charadrius dubius kulík říční - - VU 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Motacilla alba konipas bílý - - - 

Myotis emarginatus netopýr brvitý KO HD II, HD IV NT 

Natrix natrix užovka obojková O - NT 

Parus major sýkora koňadra - - - 

Pelophylax esculentus s.l. skokan zelený komplex SO HD V NT 

Perdix perdix koroptev polní O - NT 

Phasianus colchicus bažant obecný - - - 

Pica pica straka obecná - - - 

Nyctalus noctula netopýr rezavý SO HD IV VU 

Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO - VU 

Saxicola rubetra bramborníček hnědý O -  

Saxicola rubicola 
bramborníček 
černohlavý 

O - VU 

Sturnus vulgaris špaček obecný - - - 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO - NT 

 

Lokalita č. V1/9 v blízkosti lomového bodu R11 (L2.2) 

Liniový fragment jasano-olšového luhu na Bernartickém potoce uprostřed zemědělských kultur 
s  druhovou skladbou s dominantní olší (Alnus glutinosa), jasanem (Fraxinus excelsior), vrbou 
křehkou (Salix fragilis) a vrbou jívou (S.caprea). Roztroušeně se objevuje dub letní (Quercus robur), 
javor klen (Acer pseudoplatanus), střemcha obecná (Prunus padus), bez černý (Sambucus nigra), 
brslen evropský (Euonymus europaea) nebo trnovník akát (Robinia pseudaacacia). V jarním 
aspektu jsou patrné orsej jarní (Ficaria verna), blatouch bahenní (Caltha palustris), prvosenka vyšší 
(Primula elatior), česnáček lékařský (Alliaria petiolata), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), 
lilek potměchuť (Solanum dulcamara), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum).  
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 9 v trase varianty 1   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě č. 8 v trase varianty 1   

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Corvus frugilegus havran polní - - VU 

Dryocopus martius datel černý - BD I - 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO - VU 

Rana arvalis skokan ostronosý KO HD IV EN 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Sorex araneus rejsek obecný - - - 

Sorex minutus rejsek malý - - - 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Talpa europaea krtek obecný - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO - NT 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Capreolus capreolus srnec obecný - -  

Corvus frugilegus havran polní - - VU 

Dryocopus martius datel černý - BD I - 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lanius collurio ťuhýk obecný O BD I NT 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO - VU 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Rana arvalis skokan ostronosý KO HD IV EN 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Sorex araneus rejsek obecný - - - 

Sorex minutus rejsek malý - - - 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Talpa europaea krtek obecný - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

 

Zoologicko – botanické lokality, společné pro obě trasy záměru (v části textu, týkajícího se 
varianty 2, nejsou duplicitně uvedeny) 

 

V1/10 = V2/7 

V1/11 = V2/8 

Lokalita č. V1/10 = V2/7 mezi lomovými body R13 (R9) a R14 (R10) (V4B/L2.4) 

Řeka Odra s lužními lesy a břehovými porosty. Řeka je významným krajinotvorným prvkem v 
oblasti Moravské brány. Břehový porost tvoří jasanovo-olšové luhy s příměsí dubu letního (Quercus 
robur), vrb (Salix fragilis, S. caprea, S. viminalis), střemchy obecné (Prunus padus) a topolů 
(Populus nigra) se jmelím (Viscum album). V bylinném podrostu dominují druhy lužních lesů 
(Ficaria verna, Aegopodium podagraria, Symphytum tuberosum, Lamium galeobdolon). Významně 
se rozrůstá podél břehů nepůvodní netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera) a křídlatka 
japonská (Reynoutria japonica).  

 

Lokalita č. V1/11 = V2/8 (L2.3) 

Porosty lemující Mlýnský náhon, který vtéká do Odry. Ve stromovém patře převažují topoly 
(Populus nigra), dále jasany (Fraxinus excelsior), lípy (Tilia cordata), habr (Carpinus betulus), dub 
letní (Quercus robur), javor babyka (Acer campestre). Keřové patro je tvořeno zmlazenými 
dřevinami doplněné o svídu krvavou (Cornus sanguinea), vrbu jívu (Salix caprea), brslen evropský 
(Euonymus europaea) a střemchu (Prunus padus). V bylinném patře dominují vhkomilné druhy: 
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka hajní (Anemone 
nemorosa), prvosenka vyšší (Primula elatior), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), vrbina 
obecná (Lysimachia vulgaris), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicata), plicník lékařský (Pulmonaria 
officinalis). 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 10 - 11 a 7 - 8 v trase variant   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitách č. 10 - 11 a 7 - 8 v trase variant   

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Alcedo atthis ledňáček říční SO BD I VU 

Anguis fragilis slepýš křehký SO  NT 

Bufo bufo ropucha obecná O  VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Capreolus capreolus srnec obecný    

Castor fiber bobr evropský SO HD II, HD IV  

Dama dama daněk evropský - - NE 

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - NT 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO - VU 

Lutra lutra vydra říční SO HD II, HD IV NT 

Martes foina kuna skalní - - - 

Mergus merganser morčák velký KO - CR 

Microtus agrestis hraboš mokřadní - - - 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 

Motacilla cinerea konipas horský - - - 

Motacilla flava konipas luční SO - VU 

Natrix natrix užovka obojková O - NT 

Oriolus oriolus žluva hajní SO - - 

Oryctolagus c. králík divoký  - NE 

Pelophylax r. skokan skřehotavý KO HD V NT 

Rana arvalis skokan ostronosý KO HD IV EN 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Remiz pendulinus moudivláček lužní O - VU 

Sorex araneus rejsek obecný - - - 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

 

V1/12 = V 2/9 

V1/13 = V 2/10 

 

Lokalita č. V1/12 = V 2/9 v blízkosti lomového bodu R15 (R11) (L2.2/K2.1) 

Křivský potok nedaleko TR Kletné. Zarostlá olšina (Alnus glutinosa) s vrbou křehkou (Salix fragilis), 
vrbou bílou (Salix alba), vrbou košíkářskou (Salix viminalis), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), 
střemchou obecnou (Prunus padus). Koryto vodního toku je zarostlé chrasticí rákosovitou (Phalaris 
arundinaceae), rákosem obecným (Phragmites australis), svízelem přítulou (Galium aparine), 
kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 12 a 9 v trase variant  

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. V1/13 = V 2/10 u TR Kletné (K2.2) 

Přítok Křivého potoka u TR Kletné. Zarostlá olšina (Alnus glutinosa) s vrbou křehkou (Salix fragilis), 
vrbou bílou (Salix alba), vrbou košíkářskou (Salix viminalis), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), 
střemchou obecnou (Prunus spinosa). Koryto vodního toku je zarostlé chrasticí rákosovitou 
(Phalaris arundinacea), svízelem přítulou (Galium aparine), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica). 
Podél koryta jsou nové výsadby dřevin. 
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 Zjištěné druhy živočichů v lokalitách č. 10 - 11 a 7 - 8 v trase variant   

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Alcedo atthis ledňáček říční SO BD I VU 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Bufotes viridis ropucha zelená SO HD IV EN 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 

Castor fiber bobr evropský SO HD II, HD IV - 

Dama dama daněk evropský - - NE 

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O  NT 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lepus europaeus zajíc polní - - NT 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO - VU 

Lutra lutra vydra říční SO HD II, HD IV NT 

Martes foina kuna skalní - - - 

Mergus merganser morčák velký KO - CR 

Microtus agrestis hraboš mokřadní - - - 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 

Motacilla cinerea konipas horský - - - 

Motacilla flava konipas luční SO - VU 

Natrix natrix užovka obojková O - NT 

Oriolus oriolus žluva hajní SO - - 

Oryctolagus c. králík divoký - - NE 

Pelophylax r. skokan skřehotavý KO HD V NT 

Rana arvalis skokan ostronosý KO HD IV EN 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

Remiz pendulinus moudivláček lužní O - VU 

Sorex araneus rejsek obecný - - - 

Sus scrofa prase divoké - - - 

Vulpes vulpes liška obecná - - - 

 

 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 13 v trase variant   
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(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Flóra v trase varianty 1 

 

Seznam zjištěných druhů vyšších cévnatých rostlin 

Následující tabulka udává druhy nalezené ve vymezeném zájmovém území, zjištěné na základě 
terénního průzkumu. V tabulce je rovněž uveden ochranářský status jednotlivých druhů dle zákona 
č. 114/19892 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění a Červeného seznamu. 

Z celkového počtu cca 80 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin byly v lokalitě V1/5 v okolí 
lomového bodu R6 (k. ú. Bludovice u Nového Jičína) nalezeny ohrožené druhy, chráněné dle 
vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb., áron plamatý (Arum maculatum) a měsíčnice vytrvalá 
(Lunaria rediviva). 

 

 Zjištěné druhy vyšších cévnatých rostlin v trase varianty 1 

Latinské jméno České jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Acer campestre  javor babyka - - - 

Acer negundo  javor jasanolistý - - - 

Acer pseudoplatanus  javor klen - - - 

Acetosa pratensis šťovík luční - - - 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha - - - 

Achillea millefolium agg. řebříček obecný - - - 

Ajuga genevensis zběhovec ženevský - - - 

Alliaria petiolata  česnáček lékařský - - - 

Allium schoenoprasum česnek pažitka - - - 

Alnus glutinosa  olše lepkavá - - - 

Alopecurus pratensis  psárka luční  - - - 

Anemone nemorosa sasanka hajní - - - 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní - - - 

Arctium lappa  lopuch plstnatý - - - 
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Latinské jméno České jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Arum maculatum  áron plamatý O - 
výskyt 

v lokalitě V1/5 

Asarum europaeum kopytník evropský - - - 

Bellis perennis  sedmikráska chudobka - - - 

Caltha palustris  blatouch bahenní - - - 

Cardamine pratensis řeřišnice luční - - - 

Carex caryophyllea ostřice jarní - - - 

Carpinus betulus  habr obecný - - - 

Cirsium arvense  pcháč rolní - - - 

Cirsium oleraceum  pcháč zelinný - - - 

Colchicum autumnale ocún jesenní - - - 

Cornus sanguinea  svída krvavá - - - 

Crataegus monogyna hloh obecný - - - 

Equisetum sylvaticum přeslička lesní - - - 

Euonymus europaea brslen evropský - - - 

Ficaria verna orsej jarní - - - 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý - - - 

Galium aparine svízel povázka - - - 

Galium odoratum  svízel vonný - - - 

Geranium pratense kakost luční - - - 

Glechoma hederacea popenec břečťanolistý - - - 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná - - - 

Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá - - - 

Lamium galeobdolon  hluchavka pitulník - - - 

Lamium maculatum  hluchavka skvrnitá - - - 

Lunaria rediviva  měsíčnice vytrvalá O - 
výskyt 

v lokalitě V1/5 

Lysimachia vulgaris vrbina obecná - - - 

Malus domestica  jabloň domácí - - - 

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá - - - 

Myosotis arvensis pomněnka rolní - - - 

Myosotis palustris agg. pomněnka bahenní - - - 

Paris quadrifolia  vranní oko čtyřlisté - - - 

Pastinaca sativa  pastinák setý - - - 

Petasites hybridus devětsil lékařský - - - 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá - - - 

Phragmites australis rákos obecný - - - 

Phyteuma spicata zvonečník klasnatý - - - 

Polygonatum multiflorum  kokořík mnohokvětý - - - 

Populus nigra  topol černý - C1t - 

Primula elatior  prvosenka vyšší - - - 

Prunus avium  třešeň ptačí - - - 

Prunus padus  střemcha obecná - - - 

Prunus spinosa trnka obecná - - - 

Pulmonaria officinalis plicník lékařský - - - 

Quercus robur dub letní - - - 

Quercus petraea  dub zimní - - - 

Ranunculus lanuginosus pryskyřník kosmatý - - - 

Reynoutria japonica  křídlatka japonská - - - 
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Latinské jméno České jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Robinia pseudaacacia trnovník akát - - - 

Rosa canina  růže šípková - - - 

Rubus idaeus  ostružiník maliník  - - - 

Rubus fruticosus agg. ostružiník křovištní - - - 

Salix alba  vrba bílá - - - 

Salix caprea  vrba jíva - - - 

Salix fragilis  vrba křehká - - - 

Salix viminalis vrba košíkářská - - - 

Silene dioica  silenka dvoudomá - - - 

Solanum dulcamara  lilek potměchuť - - - 

Symphytum officinale  kostival lékařský - - - 

Symphytum tuberosum  kostival hlíznatý - - - 

Tanacetum vulgaris vratič obecný - - - 

Taraxacum sect. Ruderalia smetanka lékařská - - - 

Tilia cordata lípa malolistá - - - 

Ulmus minor jilm habrolistý - C4a - 

Urtica dioica  kopřiva dvoudomá - - - 

Valerianella dioica kozlíček polníček - - - 

Viburnum opulus  kalina obecná - - - 

Viscum album  jmelí bílé - - - 

Varianta 2 

Lokalita č. V 2/1 mezi lomovými body R1 – R1a (L2.2) 

Malý fragment jasano-olšového luhu na začátku mělkého údolí Vysockého potoka. Je tvořen 
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), olší (Alnus glutinosa), vrbou křehkou (Salix fragilis), topolem 
osikou (Popupus tremula), javorem klenem (Acer pseudoplatanus), brslenem evropským 
(Euonymus europaea), bezem černým (Sambucus nigra). V bylinném patru převažuje kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), 
lopuch menší (Arctium minus), kakost luční (Geranium pratense), pcháč zelinný (Cirsium 
oleraceum). 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 1 v trase varianty 2   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. V 2/2 mezi lomovými body R2 – R3 (L3.3B) 

Hluboce zaříznuté údolí potoka Žebrák. Ve stromovém patře dominuje dub letní (Quercus robur), 
bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), javor 
klen (Acer pseudoplatanus), líska obecná (Corylus avellana). Na zamokřených místech podél 
vodoteče se objevuje olše (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba jíva (Salix 
caprea), rákos obecný (Phragmites australis), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), devětsil 
lékařský (Petasites hybridus) a další. 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 2 v trase varianty 2   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitách č. 1a 2 v trase varianty 2  

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Accipiter gentilis jestřáb lesní O - VU 

Anguis fragilis slepýš křehký SO - NT 

Bufo bufo ropucha obecná O - VU 

Ciconia nigra čáp černý SO BD I VU 

Coronella austriaca užovka hladká SO HD IV VU 

Coturnix coturnix křepelka polní SO - NT 

Crocidura suaveolens bělozubka šedá - - - 

Delichon urbicum jiřička obecná - - NT 

Dryomys nitedula plch lesní SO HD IV  

Jynx torquilla krutihlav obecný SO - VU 

Microtus agrestis hraboš mokřadní - - - 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO HD IV NT 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Saxicola rubetra bramborníček hnědý O - - 

Sciurus vulgaris veverka obecná O - DD 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá SO - NT 

 

V 2/3 + V 2/4 

Lokalita č. V 2/3 mezi lomovými body R3 – R3 (L3.2/L2.2) – každá větev jiný biotop 

Doprovodné břehové porosty potoku Mřenka a jeho levostranného přítoku u Petřkovic. Ve 
stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba 
bílá (Salix alba), ojediněle se vyskytuje javor mléč (Acer platanoides), javor babyka (Acer 
campestre), hloh (Crataegus sp.), vrba jíva (Salix caprea). 
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 Zoologicko – botanická lokalita č. 3 v trase varianty 2   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

Lokalita č. V 2/4 (L2.2) 

Doprovodné břehové porosty potoku Jasenka a jeho pravostranného přítoku. Ve stromovém patře 
dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vrba bílá (Salix alba), 
ojediněle se vyskytuje dub letní (Quercus robur). Bylinný podrost je degradovaný, dominuje v něm 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinaceae), svízele přítulou 
(Galium aparine).  

 Zoologicko – botanická lokalita č. 4 v trase varianty 2   
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(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitách č. 3 a 4 v trase varianty 2  

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Ciconia ciconia čáp bílý O BD I NT 

Phalacrocorax carbo kormorán velký - - - 

Rana temporaria skokan hnědý - HD V VU 

Scolopax rusticola sluka lesní O - - 

Alauda arvensis skřivan polní - - - 

Carduelis carduelis stehlík obecný - - - 

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka - - - 

Erithacus rubecula červenka obecná - - - 

Parus major sýkora koňadra - - - 

Phasianus colchicus bažant obecný - - - 

Phylloscopus trochilus budníček větší - - - 

Sitta europaea brhlík lesní - - - 

Sylvia curruca pěnice pokřovní - - - 

Turdus philomelos drozd zpěvný - - - 

Turdus merula kos černý - - - 

Troglodytes troglodytes střízlík obecný - - - 

 

Lokalita č. V 2/5 (L3.2/L2.2) 

Doprovodné břehové porosty potoku Teplá a jeho levostranného přítoku. Na vlhčích místech u 
vodoteče převažují jasano-olšové luhy a pcháčové louky. Na sušších místech se vyskytují 
dubohabřiny. Ve stromovém patře dominuje dub letní (Quercus robur), bříza bělokorá (Betula 
pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus). Na zamokřených místech se 
objevuje olše (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), rákos obecný (Phragmites 
australis), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), devětsil lékařský (Petasites hybridus) a další. 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 5 v trase varianty 2   
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(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě č. 5 v trase varianty 2  

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Alauda arvensis skřivan polní    

Bombycilla garrulus brkoslav severní O   

Buteo buteo káně lesní    

Capreolus capreolus srnec obecný    

Carduelis carduelis stehlík obecný    

Certhia brachydactyla šoupálek krátkoprstý    

Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstý    

Columba palumbus holub hřivnáč    

Corvus corax krkavec velký O   

Corvus cornix vrána šedá    

Coturnix coturnix křepelka polní SO  NT 

Crex crex chřástal polní SO BD I VU 

Cuculus canorus kukačka obecná    

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka    

Dendrocopos major strakapoud velký    

Fringilla coelebs pěnkava obecná    

Garrulus glandarius sojka obecná    

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lepus europaeus zajíc polní   NT 

Motacilla alba konipas bílý    

Motacilla cinerea konipas horský    

Natrix natrix užovka obojková O  NT 

Oriolus oriolus žluva hajní SO   

Parus major sýkora koňadra    

Passer montanus vrabec polní    

Periparus ater sýkora uhelníček    

Phasianus colchicus bažant obecný    

Phylloscopus trochilus budníček větší    

Picus canus žluna šedá  BD I VU 

Picus viridis žluna zelená    

Poecile palustris sýkora babka    

Rana temporaria skokan hnědý  HD V VU 

Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO  VU 

Sitta europaea brhlík lesní    

Streptopelia turtur hrdlička divoká    

Sturnus vulgaris špaček obecný    

Sus scrofa prase divoké    

Sylvia communis pěnice hnědokřídlá    

Troglodytes troglodytes střízlík obecný    

Turdus merula kos černý    

Turdus philomelos drozd zpěvný    

Turdus pilaris drozd kvíčala    

Vulpes vulpes liška obecná    
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Lokalita č. V 2/6 (K3/X7) 

Neobhospodařovaná lada pod železniční tratí ve směru Suchdol n. O. – Šenov u N.Jičína 
v ochranném pásmu PR Bařiny. Na ploše převažují expanzivní druhy jako celík obrovský (Solidago 
maxima), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), pcháč oset 
(Cirsium arvense), dále nálety dřevin a keřů z okolních porostů – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), 
javor jasanolistý (Acer negundo), růže šípková (Rosa canina), svída krvavá (Cornus sanguinea) a 
bez černý (Sambucus nigra). 

 Zoologicko – botanická lokalita č. 6 v trase varianty 2   

 
(Zdroj: JUROS s.r.o.) 

 Zjištěné druhy živočichů v lokalitě č. 6 v trase varianty 2  

Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Anguis fragilis slepýš křehký SO  NT 

Bufo bufo ropucha obecná O  VU 

Capreolus capreolus srnec obecný    

Hirundo rustica vlaštovka obecná O  NT 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO HD IV VU 

Lepus europaeus zajíc polní   NT 

Microtus arvalis hraboš polní    

Motacilla flava konipas luční SO  VU 

Oriolus oriolus žluva hajní SO   

Sorex araneus rejsek obecný    

Sus scrofa prase divoké    

Vulpes vulpes liška obecná    

Alauda arvensis skřivan polní    

Carduelis carduelis stehlík obecný    

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka    

Motacilla alba konipas bílý    

Parus major sýkora koňadra    

Phasianus colchicus bažant obecný    
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Druh Zákon 114/92 Sb. Směrnice EEC Červený seznam 

Sitta europaea brhlík lesní    

Sylvia atricapilla pěnice černohlavá    

Turdus merula kos černý    

Troglodytes troglodytes střízlík obecný    

 

Zoologicko – botanické lokality V2/7, V2/8, V2/9 a V2/10 jsou identické s lokalitami V1/10, V1/11, 
V1/12 a V1/13 a jako takové jsou popsány v textu výše. 

 

Flóra v trase varianty 2 

 

Seznam zjištěných druhů vyšších cévnatých rostlin 

Následující tabulka udává druhy nalezené ve vymezeném zájmovém území, zjištěné na základě 
terénního průzkumu. V tabulce je rovněž uveden ochranářský status jednotlivých druhů dle zákona 
č. 114/19892 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění a Červeného seznamu. 

Z celkového počtu cca 73 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin nebyly v trase varianty 2 
identifikovány žádné zvláště chráněné druhy vyšších cévnatých rostlin. 

 Zjištěné druhy vyšších cévnatých rostlin v trase záměru 

Latinské jméno České jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Acer campestre javor babyka - - - 

Acer negundo javor jasanolistý - - - 

Acer platanoides javor mléč - - - 

Acer pseudoplatanus javor klen - - - 

Acetosa pratensis šťovík luční - - - 

Adoxa moschatellina pižmovka mošusová - - - 

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha - - - 

Achillea millefolium agg. řebříček obecný - - - 

Ajuga genevensis zběhovec ženevský - - - 

Alliaria petiolata česnáček lékařský - - - 

Allium schoenoprasum česnek pažitka - - - 

Alnus glutinosa olše lepkavá - - - 

Alopecurus pratensis  psárka luční  - - - 

Anemone nemorosa sasanka hajní - - - 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní - - - 

Arctium lappa lopuch plstnatý - - - 

Asarum europaeum kopytník evropský - - - 

Brachypodium sylvaticum válečka lesní - - - 

Caltha palustris blatouch bahenní - - - 

Carpinus betulus habr obecný - - - 

Cirsium arvense pcháč rolní - - - 

Cirsium oleraceum pcháč zelinný - - - 

Colchicum autumnale ocún jesenní - - - 

Cornus sanguinea svída krvavá - - - 

Crataegus monogyna hloh obecný - - - 

Equisetum sylvaticum přeslička lesní - - - 

Euonymus europaea brslen evropský - - - 

Ficaria verna orsej jarní - - - 
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Latinské jméno České jméno ZCHD ČS v trase/mimo 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý - - - 

Galium aparine svízel povázka - - - 

Galium odoratum svízel vonný - - - 

Geranium pratense kakost luční - - - 

Glechoma hederacea popenec břečťanolistý - - - 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná - - - 

Lamium galeobdolon hluchavka pitulník - - - 

Lamium maculatum hluchavka skvrnitá - - - 

Malus domestica jabloň domácí - - - 

Mercurialis perennis bažanka vytrvalá - - - 

Myosotis arvensis  pomněnka rolní - - - 

Myosotis palustris agg. pomněnka bahenní - - - 

Pastinaca sativa pastinák setý - - - 

Petasites hybridus devětsil lékařský - - - 

Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá - - - 

Phragmites australis rákos obecný - - - 

Polygonatum multiflorum kokořík mnohokvětý - - - 

Populus nigra topol černý - C1t - 

Primula elatior prvosenka vyšší - - - 

Primula verna prvosenka jarní - - - 

Prunus avium třešeň ptačí - - - 

Prunus padus střemcha obecná - - - 

Prunus spinosa trnka obecná - - - 

Pulmonaria officinalis plicník lékařský - - - 

Quercus petraea dub zimní - - - 

Quercus robur dub letní - - - 

Ranunculus lanuginosus pryskyřník kosmatý - - - 

Robinia pseudaacacia trnovník akát - - - 

Rosa canina růže šípková - - - 

Rubus fruticosus agg. ostružiník křovištní - - - 

Rubus idaeus ostružiník maliník  - - - 

Salix alba vrba bílá - - - 

Salix caprea vrba jíva - - - 

Salix fragilis vrba křehká - - - 

Salix viminalis vrba košíkářská - - - 

Silene dioica silenka dvoudomá - - - 

Solanum dulcamara lilek potměchuť - - - 

Symphytum officinale kostival lékařský - - - 

Symphytum tuberosum kostival hlíznatý - - - 

Tanacetum vulgaris vratič obecný - - - 

Taraxacum sect. Ruderalia smetanka lékařská - - - 

Tilia cordata lípa malolistá - - - 

Ulmus minor  jilm habrolistý - C4a  

Urtica dioica kopřiva dvoudomá - - - 

Viburnum opulus kalina obecná - - - 

Viscum album jmelí bílé - - - 
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C.II.5.2 Fauna 

Trasa záměru 

Seznam zjištěných druhů obratlovců 

Následující tabulka udává druhy nalezené ve vymezeném zájmovém území, zjištěné na základě 
terénního průzkumu a porovnáním výskytu druhů na základě NDOP. V tabulce je rovněž uveden 
ochranářský status jednotlivých druhů dle zákona č. 114/19892 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění a dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v 
příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS. 

 

Z celkového počtu 90 identifikovaných druhů obratlovců patří 42 druhů mezi chráněné dle vyhlášky 
č. 395 zákona č.114/1992 Sb., z toho je 24 druhů SO, 4 druhy KO a 14 druhů patří do kategorie O. 

 Zjištěné druhy obratlovců v trase záměru 

Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Accipiter nisus krahujec obecný SO VU - 9 

Acrocephalus 
arundinaceus 

rákosník velký SO VU 
- 

9 

Actitis hypoleucos pisík obecný SO EN - 9,11 

Alauda arvensis skřivan polní -   - 1,11 

Alcedo atthis ledňáček říční SO VU I 5,9 

Anas clypeata lžičák pestrý - CR - 7,9 

Anas platyrhinchos kachna divoká - -  - 7 

Anguis fragilis slepýš křehký SO LC - 7,8,9,10,11 

Apus apus rorýs obecný O - - 9 

Ardea alba volavka bílá SO - I 9 

Ardea cinerea volavka popelavá - NT - 9 

Aythya ferina polák velký - - - 7,9 

Aythya fuligula polák chocholačka - - - 7,9 

Bombina bombina kuňka obecná SO EN II, IV 9,10 

Bufo bufo ropucha obecná O NT   6,7,8,9,10,11 

Bufotes viridis ropucha zelená SO NT IV 7,8,9,10,11 

Buteo buteo káně lesní - - - 11 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 1,6,7,8,9,10 

Carduelis carduelis stehlík obecný - - - 11 

Castor fiber bobr evropský SO VU II, IV 9 

Ciconia ciconia čáp bílý O NT I 2,3,4,5,9,10 

Ciconia nigra čáp černý SO VU I 9 

Circus aeruginosus moták pochop O VU I 1,7,8,9,11 

Columba palumbus holub hřivnáč - -  -  11 

Coronella austriaca užovka hladká SO VU IV 10 

Corvus corax krkavec velký O VU - 1,9 

Corvus cornix vrána šedá - NT - 9 

Coturnix coturnix křepelka polní SO NT - 9,11 

Crex crex chřástal polní SO VU I 9,11 

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka -  - - 11 

Cygnus olor labuť velká - VU - 7,9 

Delichon urbicum jiřička obecná - NT - 9,10,11 

Dendrocopos major strakapoud velký -  - - 11 
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Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Emberiza calandra strnad luční KO VU - 8 

Emberiza citrinella strnad obecný - - - 11 

Erithacus rubecula červenka obecná - - - 11 

Falco tinnunculus poštolka obecná - - - 1,11 

Garrulus glandarius sojka obecná - - - 11 

Gobio gobio drozd brávník - - - 10 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O LC - 6,7,9,10,11 

Hyla arborea rosnička zelená SO NT IV 7,9 

Charadrius dubius kulík říční - VU - 7,9,11 

Charadrius hiaticula kulík písečný - - - 9 

Chroicocephalus 
ridibundus 

racek chechtavý - VU 
- 

9 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO VU - 2,3,4,5 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO NT IV 
1,2,3,4,5,7,8,9,10

,11 

Lanius collurio ťuhýk obecný O NT I 2,3,4,5,10,11 

Lanius excubitor ťuhýk šedý O VU - 8 

Lepus europaeus zajíc polní - NT - 8,9,11 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO NT - 9 

Lutra lutra vydra říční SO VU II, IV 9 

Martes foina kuna skalní - - - 6,7 

Meles meles jezevec lesní - - - 1,7 

Mergus merganser morčák velký KO CR - 5,9 

Motacilla alba konipas bílý -   - 9,11 

Motacilla flava konipas luční SO VU - 9 

Muscicapa striata lejsek šedý O LC - 2,3,4,5 

Mustela erminea hranostaj -  - - 7 

Myotis myotis netopýr velký KO VU II, IV 9 

Natrix natrix užovka obojková O LC -  4,5,7,9 

Nyctereutes 
procyonoides 

psík mývalovitý -  - 
- 

7 

Oenanthe oenanthe bělořit šedý SO EN - 9 

Oriolus oriolus žluva hajní SO LC - 1,9 

Parus major sýkora koňadra - -  - 11 

Passer montanus vrabec polní - LC - 11 

Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý KO NT - 9 

Perdix perdix koroptev polní O NT - 2,3,4,5 

Phasianus colchicus bažant obecný - - - 11 

Pica pica straka obecná - - - 11 

Podiceps cristatus potápka roháč O VU - 9 

Rana dalmatina skokan štíhlý SO NT IV 7,8,10 

Rana temporaria skokan hnědý - NT - 1,7,9,10 

Regulus regulus králíček obecný -   - 11 

Salamandra salamandra mlok skvrnitý SO VU - 5 

Saxicola rubicola bramborníček černohlavý O - - 11 

Streptopelia decaocto brhlík lesní - - - 11 

Sturnus vulgaris hrdlička zahradní - - - 11 

Sus scrofa prase divoké - - - 1,8,9,11 
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Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Sylvia communis pěnice černohlavá - - - 11 

Tachybaptus ruficollis potápka malá O VU - 9 

Talpa europaea krtek obecný - -  - 9,11 

Triturus cristatus čolek velký SO EN II, IV 10 

Troglodytes troglodytes střízlík obecný - - - 7 

Turdus merula kos černý - - - 11 

Turdus philomelos drozd zpěvný - - - 11 

Turdus pilaris drozd kvíčala - - -  11 

Turdus viscivorus drozd brávník -  - -  11 

Vanellus vanellus čejka chocholatá - VU - 1,11 

Vulpes vulpes liška obecná - -  - 1,6,7,8,9 

 

Bezobratlí 

Entomologický průzkum byl zaměřen zejména ochranářsky významné skupiny: střevlíkovité brouky 
(Coleoptera: Carabidae), mravence (Hymenoptera: Formicoidea). Příležitostně byly zjišťovány i 
další skupiny s důrazem na zvláště chráněné druhy a druhy zařazené do červených seznamů 
bezobratlých. V případě bezobratlých živočichů data pochází z vlastních výsledků, v tomto případě 
nebylo použito srovnání s databází AOPK. Podrobný entomologický průzkum je uveden v příloze 
č. 7 této dokumentace. 

Entomologické lokality (úplný výčet druhů je uveden v rámci přílohy č. 7) 

V trase záměru bylo vytipováno 16 lokalit v různých typech biotopů instalováno celkem 16 
živolovných zemních pastí. 

Ze zjištěných druhů entomofauny patří podle Zákona č. 114/1992 Sb. a příslušných Vyhlášek a 
jejich dodatků 6 druhů mezi zvláště chráněné druhy a to podle následujících kategorií: 

Ohrožené druhy: Brachinus explodens Duftschmid, 1812, Carabus scheidleri (Panzer, 1799) (2 x 
Coleoptera: Carabidae), Formica cunicularia Latreille, 1798, Formica fusca Linnaeus, 1758, 
Formica rufibarbis Fabricius, 1793 (3 x Hymenoptera: Formicidae), Bombus sp.. 

Silně ohrožené druhy: 0 druhů 

Kriticky ohrožené druhy: 0 druhů 

Brachinus explodens Duftschmid, 1812 - prskavec menší byl potvrzen pouze v jediné pasti č. 8, 
lokalizované mimo dosah záměru na polním biotopu u pravostranného bezejmenného přítoku 
Račího potoka, JZ od obce Kunčice. 

Carabus scheidleri (Panzer, 1799) - střevlík Scheidlerův Tento druh byl v rámci záměru potvrzen 
v celkem šesti entomologických pastech v různých místech trasy. Populace druhu je stabilní. 

V případě mravenců Formica sp. nebyla v žádném případě kolonie nalezena v prostoru 
plánovaného umístění stožárů.  

Stejná situace platí i pro čmeláky Bombus sp., kdy nebylo v době průzkumu zjištěno potenciálně 
ohrožené zemní hnízdo. Díky mobilitě adultů neznamená záměr pro tento zvláště chráněný druh 
jakékoliv nebezpečí. 

 

Pro vyhodnocení bezobratlých z různých hledisek je nejvhodnější čeleď střevlíkovitých 
(Coleoptera: Carabidae), protože jiné skupiny jsou ovlivněny různými vedlejšími faktory a tato 
skupina je tradičně využívána k bioindikačním účelům, zejména k hodnocení zachovalosti biotopů 
nebo sledování stavu a změn prostředí. 
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Tabulka o výskytu brouků (Coleoptera) čeledi Carabidae (Střevlíkovití) v zemních pastech. 

 Zjištěné druhy střevlíkovitých v trase záměru 

Druh   Číslo zemní pasti 

 § B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Abax carinatus Duftschmid  A - - - - - - - - 

p
a
s
t  

 

j
e 

 
z
r
u
š
e
n
a 

- x - x - - - 

Abax ovalis (Duftschmid)  A - - - x - - x - - - - - - - - 

Abax parallelepipedus (P. et M.)  A - x x x - x x - - - - x - x x 

Abax parallelus (Duftschmid)  A - x - x - - x - - x - x - x - 

Abax schueppeli rendschmidtii 
(G.) 

 R - - - x - - - - - - - - - - - 

Amara aulica (Panzer, 1797)  E - - - - x - - - - - - - - - - 

Amara lucida (Duftschmid)  A - - - - - - - - - - x - - - - 

Amara plebeja (Gyllenhal)  E - - - - - - x - - - - - - - - 

Amara similata (Gyllenhal)  E - - - - - - x - - - - - - - - 

Anchomenus dorsalis (Pont.)  E x - - - - - - x - - x x x - x 

Bembidion lampros (Herbst)  E x - x - - - - x - - - - x - - 

Bembidion quadrimaculatum 
(L.) 

 E x - - - - - - - - - - - - - - 

Brachinus explodens 
Duftschmid 

O E - - - - - - - x - - - - - - - 

Calathus fuscipes (Goeze)  E x x - x x - x x - - x - x - x 

Carabus coriaceus Linnaeus  A x x x x - x x x x x - x - x - 

Carabus granulatus Linnaeus  E x - - x - - - x - - x - - - - 

Carabus hortensis Linnaeus  A - x - - - x x - - - - - - x - 

Carabus scheidleri (Panzer) O A x - - x - - - x - - - - x x - 

Carabus violaceus Linnaeus  A x x x x x x x x x - - x - x x 

Cychrus caraboidea (L.)  A - - - x x - - - - - - - - - - 

Epaphius secalis (Paykull)  A - - - x - - - - - - - - - - - 

Harpalus affinis (Schrank)  E x - - - - - - - - - - - - - - 

Harpalus atratus Latreille  A - - x - - - - - - - - - - - - 

Leistus ferrugineus (L., 1758)  E - - - - - - - - - - x - - x x 

Leistus rufomarginatus (Duft.)  R - x - - - - x - - - - - - - - 

Microlestes maurus (Sturm, 
1827) 

 E - - - - - - - - - - x - - - - 

Microlestes minutulus (Goeze)  E - - - - - - - x - - x - - - - 

Nebria brevicollis (Fabricius)  A - - - x x - x - - - - - - - - 

Notiophilus palustris (Duft., 
1812) 

 E - - - - - - - - x - - - - - - 

Notiophilus pusillus Waterh, 
1833 

 E x - - - - - - - - - - - - - - 

Patrobus atrorufus (Stroem)  A - - - x - - x - - - - - - - - 

Platynus assimilis (Paykull)  A x x x - - - x - - x - x - - - 

Poecilus cupreus (L.)  E x x - x x - x x - x - - x - x 

Pseudoophonus griseus 
(Panzer) 

 E x - - - - - - x - - - - - - - 

Pseudoophonus rufipes (De 
Geer) 

 E x x - - - x x x - - - - x - - 

Pterostichus anthracinus 
(Illiger) 

 A - - - - - - - - - x - - - - - 

Pterostichus melanarius (Illiger)  E x x x x - - x x - - - x x x x 
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Druh   Číslo zemní pasti 

 § B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Pterostichus niger (Schaller)  A - - x - - - - - - - - - x x x 

Pterostichus oblongopunctatus 
(F.) 

 A - - - - - - x - - - - - - - - 

Synuchus vivalis (Illiger)  E x - - - - - - - - - x - - - - 

Trechus quadristriatus 
(Schrank) 

 E x x x x - - x - - x x - - x x 

Celkem druhů: 41 2  17 12 9 16 6 5 18 13  3 7 9 8 8 10 9 

Legenda:  

§ = Druhy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. a Vyhlášky č. 395/1992 Sb. a jejich dodatků: O – Ohrožený druh.  

B = Zařazení střevlíkovitých jako indikátorů životního prostředí: R – druhy s nejužší ekologickou valencí, často mající 
charakter reliktů, A – adaptabilnější druhy vyskytující se na přirozených nebo blízce přirozených stanovištích, E – 
eurotypní druhy, většinou bez zvláštních nároků na životní prostředí.  

 

Lokalizace zemních pastí: 

ZP-1 Malhotice - JZ od obce v místech budoucího napojení na stávající elektrovod. Biotop: pole. 

ZP-2 Ústí - Malhotický potok. Biotop: okraj lesa. 

ZP-3 Ústí - mezi obcemi Ústí a Skaličky. Biotop: okraj lesa u potoka. 

ZP-4 Ústí - levý břeh Bečvy. Biotop: okraj lesa. 

ZP-5 Skalička - porost kolem pravého bezejmenného přítoku Nihlovského potoka. Biotop: na břehu 
potoka. 

ZP-6 Černotín - pravý břeh Bečvy. Biotop: niva na břehu řeky. 

ZP-7 Hluzov - okolí rybníka. Biotop: lesní porost mezi rybníkem a polem. 

ZP-8 Kunčice - u pravostranného bezejmenného přítoku Račího potoka, JZ od obce. Biotop: pole. 

ZP-9 Kunčice - koryto (nyní vyschlého) potoka, SZ od obce, poblíže R6. Biotop: louka. Past byla 
9. 9. 2015 zničena při strojním sekání travního porostu a nebyla již obnovena. 

ZP-10 Bělotín - u rybníka Dolní Bělotín. Biotop: porost kolem rybníka. 

ZP-11 Hynčice - potok JZ od obce v prostoru U Moravské brány. Biotop: lužní les. 

ZP-12 Vražné - prostor pod dálnicí. Biotop: volný břeh drobné vodní nádrže. 

ZP-13 Mankovice - na pravém břehu Odry. Biotop: lužní les. 

ZP-14 Mankovice - prostor severně od obce v PP Oderské vrchy. Biotop: pole. 

ZP-15 Kletné - okraj lesa při potoku u D1 při silnici na Suchdol n. O. Biotop: okraj lesa. 

ZP-16 Kletné - u potoka JZ od TR Kletné. Biotop: břeh potoka. 

 

Vyhodnocení druhů čeledi Carabidae zachycených do zemních pastí na plánované trase zvn 
z hlediska kvality životního prostředí: 

 Střevlíkovití jako bioindikátory 

Celkový počet 
druhů 

R - druhy s nejužší 
ekologickou valencí, často 

mající charakter reliktů 

A - adaptabilnější druhy 
vyskytující se na 

přirozených nebo blízce 
přirozených stanovištích 

E - eurotypní druhy, 
většinou bez zvláštních 

nároků na životní prostředí 

41 2 18 21 

100 % 4,88 % 43,90 % 51,22 % 
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Počet identifikovaných druhů střevlíkovitých v jednotlivých lokalitách (počet nálezů v živolovných 
pastích) je uveden v následující tabulce: 

 Počet nalezených druhů střevlíkovitých 

Počet nalezených 
druhů: 

Číslo zemní pasti 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

41 17 12 9 16 6 5 18 13 - 3 7 9 8 8 10 9 

Pozn. šedě jsou označeny stanoviště s výskytem významných bioindikačních druhů s nejužší ekologickou valencí. 

 

Na základě odchytu střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) do zemních pastí po trase 
sledovaného elektrovodu celá trasa probíhá na celkem degradovaném území (51.22 %) a pouze 
velmi malá část (1,88 %) prochází velmi kvalitním územím (stanoviště 2, 4 a 7) a to v okolí obce 
Ústí při okraji lesa u Malhotického potoka a na levém břehu Bečvy a okolí rybníka u Hluzova – tato 
tři stanoviště také patří k pěti stanovištím s nejbohatší druhovou faunou střevlíkovitých.  

Varianta 1 

Seznam zjištěných druhů obratlovců 

Následující tabulka udává druhy nalezené ve vymezeném zájmovém území, zjištěné na základě 
terénního průzkumu a porovnáním výskytu druhů na základě NDOP. V tabulce je rovněž uveden 
ochranářský status jednotlivých druhů dle zákona č. 114/19892 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění a dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v 
příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS. 

Z celkového počtu 104 identifikovaných druhů obratlovců patří 43 druhů mezi chráněné dle 
vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb., z toho je 23 druhů SO, 4 druhy KO a 16 druhů patří do 
kategorie O. 

 Zjištěné druhy obratlovců v trase varianty 1 

Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Actitis hypoleucos pisík obecný SO    EN  12,13 

Aegithalos caudatus mlynařík dlouhoocasý    8 

Alauda arvensis skřivan polní    13 

Alcedo atthis ledňáček říční SO    VU I 10,11 

Anas platyrhynchos kachna divoká    8 

Anguis fragilis slepýš křehký SO LC  
1,2,3,4,8,9,10,11,

12,13 

Apodemus agrarius myšice temnopásá    8 

Apus apus rorýs obecný O      8 

Ardea cinerea volavka popelavá  NT  8 

Arvicola amphibius hryzec vodní    1,2,3,7 

Aythya ferina polák velký    8 

Bombina bombina kuňka obecná  SO EN II,IV 8 

Bombycilla garrulus brkoslav severní O       1,2,3,5,6,7,10,11 

Bufo bufo ropucha obecná O NT  
1,2,3,8,10,11,12,

13 

Bufotes viridis ropucha zelená SO NT IV 12,13 

Buteo buteo káně lesní    8,12,13 

Capreolus capreolus srnec obecný    
1,2,3,4,7,8,9,10,1

1,12,13 

Carduelis carduelis stehlík obecný    8,12,13 
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Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Castor fiber bobr evropský  SO    VU II,IV 10,11 

Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstý    2 

Cervus elaphus jelen lesní    8 

Ciconia ciconia čáp bílý O     NT I 3,4,8 

Ciconia nigra čáp černý SO  VU I  3,4,5,6,7,8,12,13 

Circus aeruginosus moták pochop O VU I 5 

Clethrionomys glareolus norník rudý    8 

Coloeus monedula kavka obecná SO    NT  8 

Columba palumbus holub hřivnáč    8 

Coronella austriaca užovka hladká SO VU IV 1,2,3,4 

Corvus corax krkavec velký O     VU  3,4,8 

Corvus frugilegus havran polní  VU  9 

Coturnix coturnix křepelka polní SO    NT  3,4,5,6,7,12,13 

Crex crex chřástal polní SO    VU I 4,5,6,7,12,13 

Cricetus cricetus křeček polní  SO    II,IV 8 

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka    1,2,8,13 

Dama dama daněk evropský    10,11 

Delichon urbicum jiřička obecná  NT  8,10,11,12,13 

Dendrocopos major strakapoud velký    1,2,12,13 

Dryocopus martius datel černý  LC I 3,4,6,7,8,9 

Emberiza citrinella strnad obecný    8,12,13 

Erinaceus europaeus ježek západní    3,4,6,7 

Erithacus rubecula červenka obecná    12,13 

Falco tinnunculus poštolka obecná    12,13 

Fringilla coelebs pěnkava obecná    1,2,8 

Garrulus glandarius sojka obecná    12,13 

Gobio gobio drozd brávník    12,13 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O    LC  
1,2,3,4,5,6,7,8,10

,11,12,13 

Charadrius dubius kulík říční  VU  8,12,13 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO    VU  3,4,5,6,7 

Lacerta agilis ještěrka obecná SO NT IV 
1,2,3,4,8,9,10,11,

12,13 

Lanius collurio ťuhýk obecný O NT I 1,2,3,4,9,12,13 

Lepus europaeus zajíc polní  NT  
3,4,6,7,8,9,10,11,

12,13 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO NT  9,10,11 

Luscinia megarhynchos slavík obecný O      LC  3,4,5,6,7 

Lutra lutra vydra říční SO VU II,IV 10,11 

Martes foina kuna skalní    3,4,6,7,10,11 

Martes martes kuna lesní   V 3,4,6,7 

Meles meles jezevec lesní    3,4,7 

Mergus merganser morčák velký KO    CR  10,11 

Microtus agrestis hraboš mokřadní    10,11 

Microtus arvalis hraboš polní    10,11 

Motacilla alba konipas bílý    8,12,13 

Motacilla cinerea konipas horský    10,11 

Motacilla flava konipas luční SO     VU  10,11 

Muscicapa striata lejsek šedý O       LC  3,4 

Mustela erminea hranostaj    1,2,3,4,6,7 
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Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Mustela nivalis kolčava    1,2,3,4,6,7 

Myotis emarginatus netopýr brvitý KO NT II,IV 8 

Natrix natrix užovka obojková O LC  5,6,7,8,10,11 

Nyctalus notula netopýr rezavý SO   IV 8 

Oriolus oriolus žluva hajní SO     LC  10,11 

Oryctogalus c. králík divoký    10,11 

Parus major sýkora koňadra    1,2,8,12,13 

Passer montanus vrabec polní  LC  12,13 

Pelophylax esculentus s. skokan zelený  SO     NT V 8 

Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý  KO    NT  10,11 

Perdix perdix koroptev polní O      NT  8 

Phasianus colchicus bažant obecný    8,12,13 

Pica pica straka obecná    8,12,13 

Picus canus žluna šedá  VU I 1,2 

Rana arvalis skokan ostronosý  KO     EN IV 3,9,10,11 

Rana dalmatina skokan štíhlý  SO      NT IV 9,10,11 

Rana temporaria skokan hnědý  NT V 1,2,3,6,7,9,12,13 

Regulus regulus králíček obecný    12,13 

Remiz pendulinus moudivláček lužní O  VU  10,11 

Salamandra salamandra mlok skvrnitý  SO  VU  8 

Saxicola rubetra bramborníček hnědý O  LC  4,8,12,13 

Saxicola rubicola bramborníček černohlavý O  VU  8 

Sciurus vulgaris veverka obecná O NE  1,2,3,4 

Sitta europaea brhlík lesní    1,2 

Sorex araneus rejsek obecný    9,10,11 

Talpa europaea krtek obecný    1,2,9,12,13 

Vanellus vanellus čejka chocholatá    12,13 

Vulpes vulpes liška obecná    3,4,6,7,8,9,10,11 

Zootoca vivipara ještěrka živorodá  SO   1,2,3,4,6,7,8,9 

 

Bezobratlí 

Průzkum fauny bezobratlých nebyl proveden v celé trase varianty 1 z důvodů neznámé lokalizace 
jednotlivých stožárových stání. Byl proveden orientační průzkum vybraných druhů terestrických 
bezobratlých na 2 přírodních lokalitách v dubnu 2018. (V1/3 a V1/6). Ze zjištěných druhů nepatří 
žádný mezi zvláště chráněné druhy podle Zákona č. 114/1992 Sb. a příslušných Vyhlášek a jejich 
dodatků.  

 Zjištěné druhy střevlíkovitých v trase záměru 

Druh 
Číslo zemní pasti 

1 2 3 4 § ČK 

COLEOPTERA – BROUCI 

Carabidae – Střevlíkovití 

Abax ovalis (Duftschmid, 1812) - - x - - - 

Abax parallelepipedus (Piller et Mitterpacher, 1783) - - x - - - 

Abax parallelus (Duftschmid, 1812) x x x x - - 

Carabus coriaceus Linnaeus, 1758  x - - - - 

Carabus violaceus Linnaeus, 1758 x - - - - - 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 238 / 367 

 

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) x  - - - - 

Molops elatus (Fabricius, 1801) x x x - - - 

Platynus assimilis (Paykull, 1790) - x - x - - 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) - x - - - - 

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) - - x - - - 

Nitidulidae – Lesknáčkovití 

Glischochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) x x - - - - 

HYMENOPTERA – BLANOKŘÍDLÝ HMYZ 

Formicidae – Mravencovití 

Myrmica ruginodis Nylander, 1846 x x x x - - 

Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926) x - - - - - 

Celkem 13 druhů 7 7 6 3 0 0 

Legenda:  
§ = Druhy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. a Vyhlášky č. 395/1992 Sb. a jejich dodatků: O – Ohrožený druh.  
ČK – druh uveden v Červené knize 2017 pro ČR. 

Varianta 2 

Seznam zjištěných druhů obratlovců 

Následující tabulka udává druhy nalezené ve vymezeném zájmovém území, zjištěné na základě 
terénního průzkumu a porovnáním výskytu druhů na základě NDOP. V tabulce je rovněž uveden 
ochranářský status jednotlivých d ruhů dle zákona č. 114/19892 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
v platném znění a dále je uvedeno, zda se druh nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v 
příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS. 

Z celkového počtu 90 identifikovaných druhů obratlovců patří 35 druhů mezi chráněné dle vyhlášky 
č. 395 zákona č.114/1992 Sb., z toho je 18 druhů SO, 4 druhy KO a 13 druhů patří do kategorie O. 

 Zjištěné druhy obratlovců v trase varianty 2 

Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Accipiter gentilis jestřáb lesní O VU - 1,2 

Actitis hypoleucos pisík obecný SO EN - 9,10 

Alauda arvensis skřivan polní -  - 3,4,5,6,9,10 

Alcedo atthis ledňáček říční SO VU I 7,8 

Anguis fragilis slepýš křehký SO LC - 1,2,6,7,8,9,10 

Bombycilla garrulus brkoslav severní O  - 5 

Bufo bufo ropucha obecná O NT - 1,2,6,7,8,9,10 

Bufotes viridis ropucha zelená SO NT IV 7,8,9,10 

Buteo buteo káně lesní - - - 5,9,10 

Capreolus capreolus srnec obecný - - - 5,6,8,9,10 

Carduelis carduelis stehlík obecný - - - 3,4,5,6,9,10 

Castor fiber bobr evropský  SO VU II,IV 7,8 

Certhia brachydactyla šoupálek krátkoprstý - - - 5 

Certhia familiaris šoupálek dlouhoprstý  - - 5 

Ciconia ciconia čáp bílý O NT I  3,4 

Ciconia nigra čáp černý SO VU I 1,2 

Circus aeruginosus moták pochop O VU I 9,10 

Columba palumbus holub hřivnáč - - - 5,9,10 

Coronella austriaca užovka hladká  SO VU IV 1,2 

Corvus corax krkavec velký O VU - 5 

Corvus cornix  vrána šedá - NT - 5 

Coturnix coturnix křepelka polní SO NT - 1,2,5,9,10 
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Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Crex crex chřástal polní SO VU I  5,9,10 

Crocidura suaveolens bělozubka šedá - - - 2 

Cuculus canorus kukačka obecná - - - 5 

Cyanistes caeruleus sýkora modřinka - - - 3,4,5,6,9,10 

Dama dama daněk evropský - - - 7,8 

Delichon urbicum jiřička obecná - NT - 1,2,7,8,9,10 

Dendrocopos major strakapoud velký - - - 5,9,10 

Dryomys nitedula plch lesní SO - IV 1,2 

Emberiza citrinella strnad obecný - - - 9,10 

Erithacus rubecula červenka obecná - - - 3,4,9,10 

Falco tinnunculus poštolka obecná - - - 9,10 

Fringilla coelebs pěnkava obecná - - - 5 

Garrulus glandarius sojka obecná - - - 5,9,10 

Gobio gobio drozd brávník - - - 9,10 

Hirundo rustica vlaštovka obecná O - LC 6,7,8,9,10 

Charadrius dubius  kulík říční - VU - 9,10 

Jynx torquilla krutihlav obecný SO VU - 1,2 

Lacerta agilis ještěrka obecná  SO NT IV 5,6,7,8,9,10 

Lanius collurio ťuhýk obecný O NT I 9,10 

Lepus europaeus zajíc polní - NT - 5,6,7,8,9,10 

Lissotriton vulgaris čolek obecný SO NT - 7,8 

Lutra lutra vydra říční SO VU II,IV 7,8 

Martes foina kuna skalní - - - 7,8 

Mergus merganser morčák velký KO CR  7,8 

Microtus agrestis hraboš mokřadní - - - 1,2,7,8 

Microtus arvalis hraboš polní - - - 1,2,6,7,8 

Motacilla alba konipas bílý - - - 5,6,9,10 

Motacilla cinerea konipas horský - - - 5,7,8 

Motacilla flava konipas luční SO VU - 6,7,8 

Natrix natrix užovka obojková  O LC - 5,7,8 

Oriolus oriolus žluva hajní SO LC - 5,6,7,8 

Oryctolagus cuniculus králík divoký - - - 7,8 

Parus major sýkora koňadra - - - 3,4,5,6,9,10 

Passer montanus vrabec polní - - - 5,9,10 

Passer montanus  vrabec polní LC - - 5 

Pelophylax ridibundus skokan skřehotavý  KO NT - 7,8 

Periparus ater sýkora uhelníček - - - 5 

Phalacrocorax carbo kormorán velký - - - 3,4 

Phasianus colchicus bažant obecný - - - 3,4,5,6,9,10 

Phylloscopus trochilus budníček větší - - - 3,4,5 

Pica pica straka obecná - - - 9,10 

Picus canus  žluna šedá - VU I 5 

Picus viridis žluna zelená - - - 5 

Poecile palustris sýkora babka - - - 5 

Rana arvalis skokan ostronosý  KO EN IV 7,8 

Rana dalmatina skokan štíhlý  SO - - 1,2,7,8 

Rana temporaria skokan hnědý - VU V 1,2,3,4,5,9,10 

Regulus regulus králíček obecný - - - 9,10 

Remiz pendulinus moudivláček lužní O - - 7,8 

Salamandra salamandra mlok skvrnitý  SO - - 5 
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Druh 
Zákon 114/92 

Sb. 
Červený 
seznam 

Směrnice 
EEC 

Výskyt v lokalitě 
č. 

Saxicola rubetra bramborníček hnědý O - - 1,2,9,10 

Sciurus vulgaris veverka obecná O - - 1,2 

Scolopax rusticola sluka lesní O - -  3,4 

Sitta europaea brhlík lesní - - - 3,4,5,6 

Sorex araneus rejsek obecný - - - 6,7,8 

Streptopelia decaocto hrdlička zahradní - - - 9,10 

Streptopelia turtur hrdlička divoká - - - 5 

Sturnus vulgaris špaček obecný - - - 5,9,10 

Sus strofa prase divoké - - - 5,6,7,8,9,10 

Sylvia atricapilla pěnice černohlavá - - - 6 

Sylvia communis pěnice hnědokřídlá - - - 5,9,10 

Sylvia curruca pěnice pokřovní - - - 3,4 

Talpa europia krtek obecný - - - 10 

Troglodytes troglodytes střízlík obecný - - - 3,4,5,6 

Turdus merula kos černý - - - 3,4,5,6,9,10 

Turdus philomelos drozd zpěvný - - - 3,4,5 

Turdus pilaris drozd kvíčala - - - 5 

Vanellus vanellus čejka chocholatá - - - 9,10 

 

Bezobratlí 

Průzkum fauny bezobratlých nebyl proveden v celé trase varianty 2 z důvodů neznámé lokalizace 
jednotlivých stožárových stání. Byl proveden orientační průzkum vybraných druhů terestrických 
bezobratlých na 2 přírodních lokalitách v dubnu 2018. (V2/2 a V2/5). Ze zjištěných druhů nepatří 
žádný mezi zvláště chráněné druhy podle Zákona č. 114/1992 Sb. a příslušných Vyhlášek a jejich 
dodatků.  
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 Zjištěné druhy střevlíkovitých v trase záměru 

Druh 
  Číslo zemní pasti 

§ ČK 1 (lokalita V2/2) 2 (lokalita V2/5) 

COLEOPTERA – BROUCI 

Carabidae – Střevlíkovití 

Abax parallelus (Duftschmid, 1812) - - x x 

Carabus violaceus Linnaeus, 1758 - - x x 

Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758) - - - x 

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) - - x - 

Molops elatus (Fabricius, 1801) - - x x 

Platynus assimilis (Paykull, 1790) - - - x 

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) - - - x 

Nitidulidae – Lesknáčkovití 

Glischochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776) - - x x 

HYMENOPTERA – BLANOKŘÍDLÝ HMYZ 

Formicidae – Mravencovití 

Myrmica ruginodis Nylander, 1846 - - x x 

Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926) - - x - 

Celkem 13 druhů - - 7 8 

Legenda:  
§ = Druhy chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. a Vyhlášky č. 395/1992 Sb. a jejich dodatků: O – Ohrožený druh.  
ČK – druh uveden v Červené knize 2017 pro ČR. 

 

Ověřování výskytu páchníka hnědého – odběr trouchu dne 26. 4. 2018 

Podle informací Agentury ochrany přírody byly dle inventarizačního průzkumu páchníka hnědého 
na katastru Bernartic nad Odrou vymapovány optimální dutiny pro výskyt tohoto saproxylofágního 
brouka. V těsné blízkosti místa křížení varianty č. 2 se silnicí Kunín - Bernartice nad Odrou byly 
vymapovány v porostech hlavatých vrb dutiny s trouchem se zaznamenaným trusem a potvrzeným 
výskytem zlatohlávka mramorovaného (Protaetia lugubris), který se obvykle vyskytuje s páchníky 
společně. Výskyt páchníka v takovéto dutině nelze vyloučit, protože trus mladých larev páchníka 
hnědého je shodný s trusem zlatohlávka mramorovaného. Dle situační mapy s vyznačeným 
vedením by lokalita s možným výskytem páchníka hnědého pravděpodobně zasahovala do 
ochranného pásma varianty vedení č. 2. Po několika opakování úpravy vzorku nebyl v trouchu 
zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Ve vzorku nebyly zjištěné ani stopy (zbytky larev nebo kukel) 
po případném vývoji bezobratlých. Byly zde však potvrzeni - 3 ex. Isopod (2 druhy), 2 ex. 
chvostoskoků, larva kovaříka, 3 drobní pavouci a mravenci Lasius brunneus (Latreille, 1798) – 2 
dělnice, Temnothorax corticalis (Schenck, 1852) – 1 dělnice. 

 

C.II.5.3 Ekosystémy 

Trasa záměru 

Převážná část řešeného území je tvořena biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem. V 
dotčeném území plošně převládají intenzivně obhospodařovaná pole a louky s remízky (biotopy 
X2, X5 a X8), které řadíme mezi tzv. agroekosystémy a další biotopy více či méně ovlivněné 
člověkem (X9A, X9B, X12, X14).  

Agroekosystém lze definovat jako soubor hospodářsky významných organismů spolu s jejich 
neživým prostředím, který je za účelem maximalizace skliditelného podílu produkce udržován v 
raném stádiu vývoje společenstva. Do agroekosystémů se kromě polí řadí i pastviny, meze, 
remízky, cesty i nezbytná hnojiště.  
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Lokality inklinující k přírodním biotopům se dochovaly zejména podél velkých toků a jejich přítoků, 
zde nalézáme zejména ekosystémy lesní a vodní. Z přírodě blízkých biotopů se v okolí toků 
nalézají mezofilní ovsíkové louky (T1.1) na hraně údolí řeky Bečvy a vlhké pcháčové louky (T1.5) 
v nivě řeky Luhy, u Malhotického potoka a Nihlovského potoka. 

Lesní ekosystémy jsou v dotčeném území zastoupené lesními kulturami s nepůvodními 
jehličnatými či listnatými dřevinami (X9A a X9B), z přírodních biotopů se v území vyskytují údolní 
jasanovo-olšové luhy (L2.2) v nivách řek Bečvy, Odry i Luhy a fragmenty i na drobných tocích 
v celém území. 

Fragmenty měkkého luhu nížinných řek (L.2.4) se nalézají v mokřadu v nivě Bečvy, fragmenty 
dubohabřin karpatských (L.3.3) i polonských (L3.2) v údolích vodních toků. 

Do území ale zasahují v dosti pozměněné podobě i dubohabřiny (L3.1) a podél Oslavy a Jihlavy 
degradované linie údolních luhů (L2.2). 

Vodní ekosystémy jsou v dotčeném území tvořeny tekoucími vodami a jejich biotopy typu 
makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod (u řeky Bečvy na jejích mrtvých 
ramenech). Makrofytní vegetace vodních toků (V4) se ojediněle vyskytují na velkých řekách Bečva 
a Luha a štěrkové náplavy bez vegetace (M4.1) se vyskytují v řece Bečvy v mozaice s biotopem 
vrbových křovin podél toků K2.1. (viz kapitola č. C.II.2. Voda). Vodní ekosystémy nebudou 
záměrem dotčeny. 

Varianty trasy 

Převážná část řešeného území je tvořena biotopy silně ovlivněnými nebo vytvořenými člověkem. 
V trasách variantních řešení se vyskytují zemědělsky obdělávané pozemky se smíšenými remízy 
a lučními enklávami, doplněné o keřové formace.  

Významné jsou liniové útvary řek a drobných přítoků v zaříznutých údolí s jasanovo-olšovými luhy. 
Mezi nejvýznamnější biotopy patří niva řeky Odry.  

Jedná se zejména o biotopy X2 - Intenzivně obhospodařovaná pole, XI - Urbanizovaná území, X3 
- Extenzivně obhospodařovaná pole, X5 - Intenzivně obhospodařované louky, X6 - Antropogenní 
plochy se sporadickou vegetací mimo sídla, X7 - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X8 - 
Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy, X12 - Nálety pionýrských dřevin, X13 - Nelesní 
stromové výsadby mimo sídla a X14 - Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace. 
V rámci polních kultur jsou pěstovány především řepka, obiloviny a kukuřice. Většina trasy 
předmětného záměru je vedena převážně přes pole, kulturní louky a lesní plochy. 

Z přírodních biotopů trasa variantních řešení zasahuje pouze malé fragmenty či mozaiky biotopů. 
Jedná se o lesní ekosystémy typu L2.2 - Údolní jasanovo-olšové luhy, nacházející v horním úseku 
potoka Zrzávky, podél Palackého potoka a na Bernartickém potoce (lokality č. V/11,3,6,9,12 a 
V2/1,2,3,4,5). Tvrdé lužní lesy (L2.3) se vyskytují především podél řeky Odry a do ní vtékajícího 
Mlýnského náhonu (V1/11). Dále to jsou velmi často malé fragmenty biotopu K3 - Vysoké mezofilní 
a xerofilní křoviny vyskytující se v polích či na pastvinách. Větší část přirozeného lesního krytu v 
celém zájmovém území tvoří dubohabřiny nebo dubové bučiny, jejich druhová skladba je ovlivněna 
lesními zásahy s převodem na jehličnaté kultury.  

Luční porosty se v území nacházejí pouze omezeně a jsou většinou druhotné či degradované, 
pouze místy lze nalézt fragmenty vlhké pcháčové louky (T1.5) a mezofilní ovsíkové louky (T1.1). 
Fragmenty lesních porostů střídající se s loukami se nacházejí na severním svahu Palackého vrchu 
(420 m n. m.) na obcí Bludovice, rovněž se jedná převážně o menší fragmenty. Zde byly nalezeny 
áron plamatý a měsíčnice vytrvalá. 

Vodní ekosystémy jsou v dotčeném území tvořeny tekoucími vodami a jejich biotopy typu 
makrofytní vegetace vodních toků (V4). Tyto se ojediněle vyskytují na řece Odře v lokalitě č. V1/10 
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a V2/7. Biotopy mokřadů a pobřežní vegetace jsou zastoupeny rákosinami eutrofních vod (M1.1) v 
břehových porostech v horním úseku potoka Zrzávky v lokalitě č. V1/1. 

 

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 (včetně navržených variant) 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 
jako „přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, která je chráněna před 
činností snižující její estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování 
a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných 
prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy 
v krajině.“  

Trasa záměru 

Trasa záměru prochází zvlněnou lesozemědělskou krajinou Podbeskydské pahorkatiny, u Hranic 
na Moravě přechází do oblasti ploché sníženiny Moravské brány. 

Pro zhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz bylo zájmové území rozděleno na tzv. potencionálně 
dotčené krajinné prostory (PDoKP). Jsou to území, kde se projevují bezprostřední fyzické vlivy 
záměru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové a jiné. Dotčené krajinné 
prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a charakteristickým obrazem krajiny. Jeho 
typické znaky jsou vnímány zblízka. V zájmovém koridoru vedení byly vymezeny 3 potencionálně 
dotčené krajinné prostory: 

 PDoKP 1 Býškovice - Ústí 

Vymezený dotčený prostor se vyznačuje zvlněným reliéfem. Na severu tvoří hranici komunikace 
R35 s železnicí a řekou Bečvou. Na západě je ohraničena silnicí III. třídy. Na východě ani jihu není 
prostor zřetelně ohraničen. Krajina je poměrně harmonická. Dominantním prvkem je zaříznuté údolí 
a široká niva řeky Bečvy u obce Ústí. Zemědělské pozemky se střídají s lesíky, které jsou situovány 
v zaříznutých údolích s drobnými vodotečemi. Zemědělské obce dokreslují obraz maloplošné, 
harmonické krajiny. V průhledech u Býškovic jsou patrné zalesněné vrchy Beskyd.  

Typické znaky krajinného rázu: 

 zásadní: řeka a niva Bečva, silnice R35 a železnice 

 spoluurčující: lesní remízy, zemědělské pozemky, obce Ústí, Skalička, Horní Těšice, 
Opatovice, Malhotice, Býškovice. 

 doplňující: zaříznutá údolí s drobnými vodotečemi, komunikace  

V následující tabulce je pak uvedena detailnější identifikace a klasifikace znaků. Přítomnost znaků 
přírodní a kulturní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností standardizovaných 
indikátorů a jsou uvedeny v bodech A.2. a B.2. Přítomnost pozitivních znaků a estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů pro pozorovanou krajinnou scénu je uvedena v bodě C.2. 
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 Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu – PdoKP Býškovice - 
Ústí 

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR 

Klasifikace znaků 

Dle významu Dle cennosti 

A.2. Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR 
PDoKP 1  

Býškovice - Ústí 

A.2.1 Členitý reliéf Podbeskydské pahorkatiny XXX XX 

A.2.2 Členité nezalesněné vrchy  XX X 

A2.3 Plochý reliéf Moravské brány 0 0 

A.2.4 Oderské vrchy  0 0 

A.2.5 Niva řeky Odry s navazujícími rybníky 0 0 

A.2.6 Široká niva řeky Bečvy XXX XXX 

A.2.7 Údolí řeky Luha s rybníky a břehovým doprovodem 0 0 

A.2.8 Přítomnost lesních porostů  XX XX 

A.2.9 Přítomnost rybníků a drobných mokřadů X X 

A.2.10 Extenzivně využívané louky XX X 

A.2.11 Zemědělsky využívané pozemky – orná půda XX XX 

A.2.12 Liniová vegetace podél cest a silnic X X 

B.2. Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR 
PDoKP 1  

Býškovice - Ústí 

B2.1 
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené, zemědělsky 
využívané 

XXX XX 

B.2.2 Dochovaná struktura krajiny  XX XX 

B.2.3 Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky) XX XX 

B.2.4 Dochované objekty lidové architektury X X 

B.2.5 Kulturní dominanta   XX X 

C.2 
Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a 
vztahů v krajině 

PDoKP 1  
Býškovice - Ústí 

C.2.1 Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary XX X 

C.2.2 Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem  X X 

C.2.3 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 
vnímání krajiny 

X X 

C.2.4 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů 
převažujícím přírodním charakterem 

X X 

C.2.5 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v krajině se zemědělským využitím 

XX XX 

C.2.6 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...) X X 

C.2.7 
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje, 
doprovodná zeleň atd.) 

XX XX 

C.2.8 Zemědělské obce doplňující krajinu X X 

C.2.9 Přítomnost zřetelných terénních dominant X X 

C.2.10 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant X X 

C.2.12 Přítomnost sadů X X 

C.2.13 Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů X X 

C.2.14 Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu X X 

Pozn.: Zastoupení hodnot a znaků je následující dle významu: XXX zásadní, XX spoluurčující, X doplňující; dle cennosti 
XXX jedinečný, XX význačný, X běžný, 0 nevyskytuje se. 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 245 / 367 

 

 PDoKP 2 Černotín - Kunčice 

Vymezený dotčený prostor se vyznačuje zvlněným reliéfem. Na severu tvoří hranici dálnice D48 a 
železnice. Na východě tvoří hranici železnice a obytná zástavba města Hranice. Jižně je prostor 
ohraničen silnicí R35 a železnicí. Krajina je poměrně harmonická. Střídají se zemědělské pozemky 
s travními porosty a lesními remízy. Obce s kostely a kaplí sv. Fabiána a sv. Šebestiána na 
vyvýšeném místě dotvářejí obraz zemědělské krajiny. Přírodní prvky jsou rybníky v nivě řeky Luha 
a její břehové porosty. V krajině jsou patrné členité nezalesněné vrchy Hůrka, Hluzovský kopec a 
další bezejmenné vrchy, které jsou významnými vyhlídkovými body v krajině a umožňují 
panoramatické vnímání prostoru. Okrajově do prostoru zasahuje cementárna Hranice. Průmyslové 
areály s komíny se uplatňují ve vizuální charakteristice. 

Typické znaky krajinného rázu: 

 zásadní: zemědělské pozemky, obce s kostely a kaplemi  

 spoluurčující: lesní remízy, řeka Luha s rybníky, vedení zvn, dálnice, silnice, železnice 

 doplňující: bezlesé vrchy, síť komunikací a cest s dřevinami, cementárna Hranice 

V následující tabulce je pak uvedena detailnější identifikace a klasifikace znaků: 

 Přehled znaků a hodnot charakteristik kraj. rázu – PdoKP Černotín - Kunčice 

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR 

Klasifikace znaků 

Dle významu Dle cennosti 

A.2. Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR 
PDoKP 2  

Černotín - Kunčice 

A.2.1 Členitý reliéf Podbeskydské pahorkatiny XX XX 

A.2.2 Členité nezalesněné vrchy  XXX XXX 

A2.3 Plochý reliéf Moravské brány XX XX 

A.2.4 Oderské vrchy  0 0 

A.2.5 Niva řeky Odry s navazujícími rybníky 0 0 

A.2.6 Široká niva řeky Bečvy 0 0 

A.2.7 Údolí řeky Luha s rybníky a břehovým doprovodem XXX XXX 

A.2.8 Přítomnost lesních porostů  XX XX 

A.2.9 Přítomnost rybníků a drobných mokřadů XX XX 

A.2.10 Extenzivně využívané louky XX XX 

A.2.11 Zemědělsky využívané pozemky – orná půda XX XX 

A.2.12 Liniová vegetace podél cest a silnic X X 

B.2. Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR 
PDoKP 2  

Černotín - Kunčice 

B2.1 
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené, zemědělsky 
využívané 

XXX XXX 

B.2.2 Dochovaná struktura krajiny  XX XX 

B.2.3 Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky) XX XX 

B.2.4 Dochované objekty lidové architektury X X 

B.2.5 Kulturní dominanta   XX XX 

C.2 
Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a 
vztahů v krajině 

PDoKP 2  
Černotín - Kunčice 

C.2.1 Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary XX XX 

C.2.2 Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem  X X 

C.2.3 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 
vnímání krajiny 

XX XX 
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Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR 

Klasifikace znaků 

Dle významu Dle cennosti 

C.2.4 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů 
převažujícím přírodním charakterem 

X X 

C.2.5 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v krajině se zemědělským využitím 

XX XX 

C.2.6 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...) XX XX 

C.2.7 
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje, 
doprovodná zeleň atd.) 

XX XX 

C.2.8 Zemědělské obce doplňující krajinu X X 

C.2.9 Přítomnost zřetelných terénních dominant XX XX 

C.2.10 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant XX XX 

C.2.12 Přítomnost sadů X X 

C.2.13 Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů XXX XXX 

C.2.14 Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu XX XX 

Pozn.: Zastoupení hodnot a znaků je následující dle významu: XXX zásadní, XX spoluurčující, X doplňující; dle cennosti 
XXX jedinečný, XX význačný, X běžný, 0 nevyskytuje se. 

 PDoKP 3: Bělotín - Hladké Životice 

Dotčený krajinný prostor je na severozápadě lemován zalesněnými vrchy Oderské vrchoviny a 
dálnicí D1. Na východě a jihu řekou Odrou, železnicí a dálnicí D48. Jedná se o mírně zvlněnou 
krajinu, která je významně zemědělsky využívaná. Dominantním krajinným prvkem přírodního 
charakteru v tomto prostoru je řeka Odra, která protéká mělkým údolím s rybníky mezi městem 
Odry a obcí Mankovice. Charakter prostoru významně doplňují liniové antropogenní útvary dálnice 
D1, D48, železnice, vedení vn a komunikace nižších tříd. Ve vizuální charakteristice se výrazně 
uplatňují zalesněné Oderské vrchy. Prostor je přehledný s minimálními vegetačními bariérami. Do 
tohoto prostoru zasahuje okrajově přírodní park Oderské vrchy. 

Typické znaky krajinného rázu: 

 zásadní: rozlehlé zemědělské pozemky, dálnice D1, D48, Odra 

 spoluurčující: obce Suchdol nad Odrou, Mankovice, Vražné, Bělotín, rybníky s břehovou 
vegetací  

 doplňující: transformovna Kletné, komunikace, železnice, vedení vn 

V následující tabulce je pak uvedena detailnější identifikace a klasifikace znaků: 

 Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu – PdoKP Bělotín – 
Hladké Životice 

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR 

Klasifikace znaků 

Dle významu Dle cennosti 

A.2. Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR 
PDoKP 3 

Bělotín – Hladké Životice 

A.2.1 Členitý reliéf Podbeskydské pahorkatiny 0 0 

A.2.2 Členité nezalesněné vrchy  X X 

A2.3 Plochý reliéf Moravské brány XX XX 

A.2.4 Oderské vrchy  (X) (X) 

A.2.5 Niva řeky Odry s navazujícími rybníky XXX XXX 

A.2.6 Široká niva řeky Bečvy 0 0 
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Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR 

Klasifikace znaků 

Dle významu Dle cennosti 

A.2.7 Údolí řeky Luha s rybníky a břehovým doprovodem 0 0 

A.2.8 Přítomnost lesních porostů  XX XX 

A.2.9 Přítomnost rybníků a drobných mokřadů XX XX 

A.2.10 Extenzivně využívané louky X X 

A.2.11 Zemědělsky využívané pozemky – orná půda XXX XXX 

A.2.12 Liniová vegetace podél cest a silnic X X 

B.2. Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR 
PDoKP 3 

Bělotín – Hladké Životice 

B2.1 
Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené, zemědělsky 
využívané 

XXX XXX 

B.2.2 Dochovaná struktura krajiny  XX XX 

B.2.3 Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky) XX XX 

B.2.4 Dochované objekty lidové architektury X X 

B.2.5 Kulturní dominanta   XX XX 

C.2 
Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a 
vztahů v krajině 

PDoKP 3 
Bělotín – Hladké Životice 

C.2.1 Zřetelné vymezení prostoru liniovými útvary XXX XXX 

C.2.2 Zřetelné vymezení prostoru terénním horizontem  XXX XXX 

C.2.3 
Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického 
vnímání krajiny 

XX XX 

C.2.4 
Maloplošná struktura – mozaika drobných ploch a prostorů 
převažujícím přírodním charakterem 

X X 

C.2.5 
Maloplošná struktura -  mozaika s výraznými prvky rozptýlené 
zeleně v krajině se zemědělským využitím 

X X 

C.2.6 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, údolí ...) XX XX 

C.2.7 
Zřetelné linie vegetačních prvků (břehová vegetace, aleje, 
doprovodná zeleň atd.) 

XX XX 

C.2.8 Zemědělské obce doplňující krajinu X X 

C.2.9 Přítomnost zřetelných terénních dominant XXX XXX 

C.2.10 Přítomnost zřetelných architektonických  dominant XX XX 

C.2.12 Přítomnost sadů XX XX 

C.2.13 Velkoplošná struktura průmyslových a zemědělských areálů XX XX 

C.2.14 Výrazný liniový útvar v krajině antropogenního typu XXX XXX 

Pozn.: Zastoupení hodnot a znaků je následující dle významu: XXX zásadní, XX spoluurčující, X doplňující; dle cennosti 
XXX jedinečný, XX význačný, X běžný, 0 nevyskytuje se. 

Varianta 1 

V rámci variantního řešení je jako potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) vymezeno území 
ve vzdálenosti 2 km od osy liniové stavby. V rámci tohoto prostoru jsou dále vymezena 3 místa 
krajinného rázu (MKR): 

 MKR Podbeskydí 

Krajinná scéna je tvořena členitou vrchovinou s hluboce zaříznutými údolími a výrazně přírodním 
charakterem. V krajinné mozaice převažují zemědělsky obhospodařované plochy, doplněné 
lesními porosty, remízy a liniovou zelení. Maloplošné měřítko krajiny vyniká výraznou harmonií. 
Krajina je rozčleněna řadou drobných vodních toků, tvořících hluboká údolí. Významné přírodní 
krajinné scenérie, ve kterých se uplatňuje vyvážený poměr nelesních a lesních ploch, vznikají v 
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rámci celého prostoru MKR. Jedním z výrazných rysů v rámci PDoKP je postupná gradace reliéfu 
ve směru sever – jih. 

Sídelní struktura je v rámci MKR reprezentována vesnickými sídelními útvary (Hodslavice, 
Bludovice, Kojetín, Životice u Nového Jičína) a městskou částí Nového Jičína – Žilina a převážně 
koresponduje s historickým rozložením sídel v oblasti. Výjimečné stavby jsou reprezentovány 
kostely v rámci jednotlivých obcí. V rámci kulturně-historické charakteristiky se negativně uplatňují 
zemědělské areály a průmyslový areál STV GROUP a.s. u Bludovic. 

V následující tabulce jsou identifikovány hlavní znaky a hodnoty krajinného rázu MKR Podbeskydí.   

 Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu – MKR Podbeskydí  

Identifikované znaky přírodní charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Členitý reliéf hluboce zaříznutých údolí  XXX XX + 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK XX XX + 

3 Přítomnost přírodního parku XXX X + 

4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy XXX XXX + 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) XX XX + 

6 Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru (remízy) XX XX + 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m na jihu XXX XXX + 

8 
Významné zastoupení extenzivně obhospodařovaných zem. 
ploch 

XX XX + 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti X X + 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  XX X + 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel XX X + 

4 
Částečně dochovaná dopravní síť – současné dopravní trasy 
kopírují původní historické cesty 

X X + 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších sídlech 
vč. památkově chráněných objektů 

XX X + 

6 Přítomnost kulturních dominant - kostelů XX XX + 

7 Drobná sakrální architektura v krajině X X + 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem XX XX + 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů (Bludovice) X X - 

10 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Dramatický reliéf hluboce zaříznutých údolí XX XX + 

2 Uzavřenost prostorů jednotlivých údolí XX XX + 

3 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují zalesněné svahy 
údolí v kontrastu s drobnými zemědělskými plochami  

XXX XX + 

4 Výrazně harmonický projev krajiny  XXX XX + 

5 Vizuální kontaminace prostoru výškovými stavbami vysílačů X X - 

6 
Přítomnost měřítkově výrazných objektů průmyslového areálu 
a zemědělských areálů 

XX X - 

Vysvětlivky:  
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 
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 MKR Jičínsko  

Obecná přírodní charakteristika z převážně většiny odpovídá Podbeskydskému bioregionu. Oproti 
MKR Podbeskydí se významně liší tvarem reliéfu, nižší přírodní hodnotou, zejména pak menším 
zastoupením lesních porostů a vyšším podílem urbanizovaných ploch. Oproti výškově členitému 
reliéfu hluboce zaříznutých údolí MKR Podbeskydí se zde uplatňují nízké, oblé hřbety a terénní 
vlny. V rámci vymezeného prostoru lze identifikovat krajinnou dominantu Starojický kopec (496 m 
n. m.). V rámci vymezeného MKR, vznikají esteticky hodnotně krajinné scenérie pouze v souvislosti 
s touto dominantou nebo jsou vázány na okolní místa krajinného rázu. 

Osídlení je reprezentováno menšími sídelními útvary a historicky významným městem Nový Jičín. 
Původní sídelní struktura je poměrně dochována, i když významně ovlivněna novodobou 
výstavbou, často příměstského typu bydlení. Ta má zřetelný, negativní vliv na míru dochovanosti 
urbanistické struktury a formy staveb (archetyp).  

Významným negativním rysem obrazu krajiny je zejména intenzivní zemědělská činnost, 
průmyslová výroba (Šenov, Kunín). 

V následující tabulce jsou identifikovány hlavní znaky a hodnoty krajinného rázu MKR Jičínsko. 

 Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu – MKR Jičínsko 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu X X + 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce XXX XXX + 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) X X + 

4 
Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru 
(remízy) 

X XX + 

5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaných ploch 

XXX X - 

6 Vysoký podíl urbanizovaných ploch sídelních útvarů XX X - 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti XX XX + 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou XXX X O 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel X X + 

4 Hodnotná architektura v rámci intravilánu Nového Jičína X X + 

5 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – hrad 
Starý Jičín 

XXX XX + 

6 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů XX X + 

7 Drobná sakrální architektura v krajině X X + 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem XX X + 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  XX X - 

10 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny XX X + 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ XXX X + 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely XX X + 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály XX X - 

Vysvětlivky:  
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
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Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 MKR Poodří  

Prostor koridoru Odry je krajinou významné estetické a scénické hodnoty, vyniká rozlišitelností a 
jedinečností. Nejvýznamnější scenérie vznikají v souvislosti s koncentrací přírodních hodnot a 
projevem lokálních kulturních dominant. 

Krajinná scéna je tvořena nivou řeky, v severním a jižním směru stoupajícím do pahorkatin. V 
otevřené krajině se uplatňuje jak maloplošná struktura extenzivně obhospodařovaných políček a 
luk podél toku Odry, tak velkoplošná struktura agrocenóz scelených do lánů, směrem dále od toku. 
Krajinnou matricí tvoří převážně plochy orné půdy, lužní lesní porosty vázané na tok řeky, četné 
linie nelesní zeleně, často doprovázející drobné vodoteče.  

Osídlení, tvořené menšími sídelními útvary středověkého původu, je vázáno na vodní toky. Jedná 
se o typicky zemědělské vesnice a menší města se značným vlivem průmyslu. Historická složka je 
dochovaná pouze částečně, a to v urbanistické struktuře historických jader sídel a v některých 
znacích původní zástavby. Významně se uplatňují lokální kulturní dominanty kostelů. 

Urbanistická a architektonická struktura běžné zástavby je v současnosti narušována novodobou 
výstavbou a necitlivými rekonstrukcemi, které nerespektují tradiční znaky umísťování a forem 
staveb. Zásadní narušení vizuálního obrazu krajiny pak představují zejména průmyslové areály při 
Suchdolu nad Odrou, dochované známky socialistické zemědělské intenzifikace a stávající vedení 
V405.  

 Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu – MKR Poodří 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Specifický reliéf říční nivy s meandrujícím tokem Odry  XXX XXX + 

2 Hustá síť drobných vodních toků  XX X + 

3 Četné přírodní vodní nádrže a rybníky XX XX + 

4 
Unikátní, hodnotná biota vázaná na specifické přírodní 
podmínky oderské nivy  

XXX XXX + 

5 Zapojené břehové porosty podél toku Odry XXX XX + 

6 Maloplošná i velkoplošná ochrana dle ZOPK XXX XXX + 

7 Plochy mokřin s významnou přírodní hodnotou  XX XX + 

8 Kvalitní, zaplavované nivní půdy X X + 

9 Drobná, extenzivně obhospodařovaná pole X XX + 

10 
Plochy intenzivně obhospodařované orné půdy s vegetačním 
krytem tvořeným agrocenózami navazující směrem od toku 
Odry 

XX X - 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti XX XX + 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou X X O 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel 
středověkého původu 

XX XX + 

4 
Vliv novodobé zástavby na původní archetyp vesnické 
zástavby 

X X - 

5 Přítomnost kulturních dominant - kostelů XX XX + 

6 
Drobná sakrální architektura v krajině (křížová zastavení, boží 
muka) 

XX X + 

7 
Přítomnost dálnice a intenzifikace železničního dopravního 
koridoru 

XX XX - 
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8 Areály a stavby zemědělských podniků  XX X - 

9 
Průmyslové areály a stavby při městských sídelních útvarech 
(Suchdol nad Odrou, Kunín)  

XX XX - 

10 Nadzemní sítě technického vybavení X X - 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Dynamický, živý projev meandrujícího vodní toku XXX XXX + 

2 
Jedinečné přírodní scenérie, ve kterých se uplatňuje typická 
biota lužního lesa 

XXX XXX + 

3 Uzavření prostoru oderské nivy středně vzdálenými horizonty XX XX + 

4 
Unikátní nivní charakter krajiny, zdůrazněný rozvinutou 
strukturou přítoků, mokřadů a vodních ploch   

XXX XX + 

5 Komorní prostory luk a malých polí v rámci lužního lesa XX X + 

6 
Uplatnění lokálních dominant kostelů v esteticky hodnotných 
krajinných scenériích  

XX X + 

7 Intenzifikované zemědělské plochy  XX X - 

8 
Narušení linie toku, navazujícího lužního lesa a břehových 
porostů vedením nadzemních technických sítí a 
komunikacemi 

XX X - 

9 Přítomnost průmyslových areálů (Suchdol nad Odrou) XX X - 

10 Přítomnost dopravních koridorů XX X - 

Vysvětlivky:  
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

Varianta 2 

Stejně jak u varianty 1 je jako potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) vymezeno území ve 
vzdálenosti 2 km od osy liniové stavby. V rámci tohoto prostoru jsou vymezena 3 místa krajinného 
rázu (MKR), která se shodují s variantou 1. Níže je uveden přehled znaků a hodnot charakteristik 
krajinného rázu pro MKR Podbeskydí a Jičínsko, v případě MKR Poodří jsou identifikované znaky 
a hodnoty stejné, jako u varianty 1.  

 MKR Podbeskydí 

Krajinná scéna je tvořena členitou vrchovinou s přírodním charakterem. V krajinné mozaice 
převažují zemědělsky obhospodařované plochy, doplněné lesními porosty, remízy a liniovou 
zelení. Struktura krajiny vyniká harmonií. Osídlení je reprezentováno menšími vesnickými sídelními 
útvary. Původní sídelní struktura je dochována.  

Jedním z výrazných rysů v rámci PDoKP je postupná gradace reliéfu ve směru sever – jih. Plochý 
terén oderské nivy (MKR Poodří) se pozvolna zvedá do nízké pahorkatiny MKR Jičínsko 
(geomorfologický okrsek Novojičínská pahorkatina) a následně graduje do západního okraje 
geomorfologického podcelku Štramberská vrchoviny, resp. okrsku Petřkovické vrchy, které 
obepíná ze západu. Esteticky hodnotná krajina západní hranice Petřkovických vrchů tvoří členitý 
horizont při panoramatických pohledech ze západu. Významné přírodní krajinné scenérie, ve 
kterých se uplatňuje vyvážený poměr nelesních a lesních ploch, vznikají zejména ve východních 
partiích MKR. Obecně krajinný prostor vyniká významnými přírodně-krajinářskými hodnotami.  

Architektonická hodnota běžné zástavby je poměrně dochována v urbanistické struktuře sídel 
a jednotlivých znacích archetypu staveb. Sídelní útvary mají téměř podhorský charakter.   

Významnými negativními rysy v obrazu krajiny jsou intenzivní zemědělská činnost, přítomnost 
velkých zemědělských areálů. 
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 Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu – MKR Podbeskydí 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Členitý reliéf ukloněný k západu XXX XX + 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK XX XX + 

3 Přítomnost přírodního parku XXX XX + 

4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy XXX XX + 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) X X + 

6 
Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru 
(remízy) 

XXX X + 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m  XX XX + 

8 Extenzivně obhospodařované zem. ploch XX XX + 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti X X + 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  XX X + 

3 Dochovaná struktura a rozložení historických sídel XX XX + 

4 
Částečně dochovaná dopravní síť  

– současné dopravní trasy kopírují původní historické cesty 
X X + 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších sídlech 
vč. památkově chráněných objektů  

XX X + 

6 Drobná sakrální architektura v blízkosti obcí X X + 

7 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Živý reliéf členité vrchoviny XX XX + 

2 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují lesní plochy 
v kontextu s drobnými zemědělskými plochami  

XXX XX + 

3 Harmonický projev krajiny  XXX XX + 

4 Přítomnost měřítkově výrazných prvků zemědělských areálů XX X - 

Vysvětlivky:  
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 

 MKR Jičínsko 

Krajinná scéna je tvořena poměrně zvlněnou pahorkatinou vycházející z oderské nivy, vizuálně 
vázanou na krajinnou a kulturní dominantu Starojického kopce se zříceninou hradu Starý Jičín. 

V krajinné mozaice dominují zemědělsky obhospodařované plochy, doplněné lesními porosty, 
remízy a liniovou zelení, převážně vázanou na drobné vodní toky. Krajina velkého měřítka 
a převážně plošné struktury je rozčleněna řadou drobných vodních toků, doprovázených břehovými 
porosty a cestní sítí. Poměrně výrazně se uplatňuje kontrast barevnosti a textury povrchů, což je 
do značné míry umocněno pestrostí pěstovaných agrocenóz.  

Osídlení je reprezentováno menšími sídelními útvary a historicky významným městem Nový Jičín. 
Původní sídelní struktura je poměrně dochována, i když významně ovlivněna novodobou 
výstavbou, často příměstského typu bydlení. Ta má zřetelný, negativní vliv na míru dochovanosti 
urbanistické struktury a formy staveb (archetyp). 
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V krajinné scéně se uplatňují otevřené prostory oblých, nižších hřbetů a terénních vln. V severních, 
panoramatických pohledech vyniká oderská niva, ke které se celý prostor sklání, na pozadí se 
vzdáleným horizontem tvořeným Oderskými vrchy. Z jihu je prostor uzavřen blízkým až středně 
vzdáleným horizontem, tvořeným linií geomorfologického zlomu vůči „Petřkovickým vrchům“ (MKR 
Podbeskydí). Celý prostor je vizuálně vázán na výraznou krajinnou a kulturní dominantu Starého 
Jičína (Starojický kopec se zříceninou hradu Starý Jičín). 

V rámci vymezeného MKR, vznikají esteticky hodnotně krajinné scenérie pouze v souvislosti 
s touto dominantou nebo jsou vázány na okolní místa krajinného rázu. 

Významným negativním rysem obrazu krajiny je zejména intenzivní zemědělská činnost, 
průmyslová výroba (Šenov). 

 Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu – MKR Jičínsko 

Identifikované znaky přírodní charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu a západu X X + 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce XXX XXX + 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) X X + 

4 
Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru 
(remízy) 

X XX + 

5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaných ploch 

XXX X - 

Identifikované znaky kulturní a historické charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti XX XX + 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou XXX X O 

3 Částečně dochovaná struktura a rozložení historických sídel X X + 

4 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – hrad 
Starý Jičín 

XXX XX + 

5 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů XX X + 

6 Drobná sakrální architektura v krajině X X + 

7 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem XX X + 

8 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  XX X - 

9 Areály a stavby zemědělských podniků X X - 

Identifikované znaky vizuální charakteristiky  
Klasifikace identifikovaných znaků 

Význam Cennost Projev 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny XX X + 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ XXX X + 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely XX X + 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály XX X - 

Vysvětlivky:  
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní  O neutrální  - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní XX spoluurčující X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný  XX význačný X běžný 
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C.II.7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Vlivem záměru na veřejné zdraví se zabývá odborná studie (viz Příloha č. 6) Posouzení vlivu na 
zdraví záměru „EIA – Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/803“. Studie se 
zabývá hodnocením dvou   zásadních zdravotních determinantů souvisejících s realizací 
uvedeného záměru, tj. vlivu elektromagnetického pole (dále EM pole) a hluku na veřejné zdraví. 
Jako podklad pro studii bylo vypracováno Posouzení vlivu neionizujícího záření (ČEPS Invest 
a.s., Praha, 01/2018) a Akustická studie „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z 
V403/803“, AKUSTING, spol. s r.o., Brno, duben 2018. 

Trasa je vedena převážně mimo obytnou zástavbu, prochází však katastrálními územími 17 a 
v okolí 11 obcí, okresů Přerov a Nový Jičín na území dvou krajů – Olomouckého a 
Moravskoslezského. 

Hodnocení vlivu na zdraví se vztahuje na záměrem potenciálně dotčenou část obyvatel v 11 obcích 
nacházejících se v relativně blízké vzdálenosti podél trasy posuzovaného záměru. Převážná 
většina obyvatel těchto obcí je však mimo bezprostřední kontakt se záměrem, jejich riziko spočívá 
pouze v náhodném kontaktu s EM polem při nahodilém pobytu v bezprostředním okolí trasy zvn. 
Jejich zdravotní riziko tedy můžeme považovat vzhledem k hodnocení tohoto záměru za prakticky 
nulové.  

Trasa navrženého dvojitého vedení prochází v téměř celém svém koridoru mimo obydlenou oblast. 
Potenciálně hlukem vedení může být dotčena pouze lokalita obce Mankovice, kde jsou nejbližší 
obytné objekty vzdáleny od osy navrženého vedení cca 100 m. V obci žije podle údajů z registru 
obyvatel k 1. 1. 2018 celkem 595 obyvatel, z toho 77 dětí do 15 let. V další potenciálně dotčené 
lokalitě v obci Kletné jsou ve vzdálenosti cca (50-100) m od osy vedení situovány pouze rekreační 
objekty v chatové osadě, jejichž zdravotní rizika však nelze vzhledem k charakteru obývání těchto 
rekreačních objektů hodnotit.  

 Potenciálně dotčené lokality a objekty 

Obec Počet obyvatel obce Hlukem potenciálně exponovaná  lokalita 

Býškovice 404 neidentifikována 

Malhotice 366 neidentifikována 

Ústí 542 neidentifikována 

Horní Těšice 155 neidentifikována 

Skalička u Hranic 600 neidentifikována 

Černotín 787 neidentifikována 

Špičky 294 neidentifikována 

Bělotín 1839 neidentifikována 

Mankovice 595 RD Mankovice, č.p.6, RD Mankovice č.p.14 

Suchdol nad Odrou 

2615 

neidentifikována 

Kletné 
Rekreační objekty v chatové osadě na jižním okraji 

obce  

Hladké Životice 980 neidentifikována 

V tabulce jsou uvedeny obce či jejich části, které by mohly být ohroženy hlukem z posuzovaného 
záměru. Podle vypracované hlukové studie jde v obou případech jen o okrajové části obcí, v nichž 
se nacházejí pouze ojedinělé stavby určené k trvalému pobytu (pouze obec Mankovice), zatímco 
v případě osady Kletné jsou v dosahu posuzovaného vedené umístěny pouze objekty sloužící k 
rekreačním účelům, tedy trvale neobývané.  

Variantní řešení trasy záměru nebylo předmětem posouzení vlivů na veřejné zdraví. 
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C.II.8. Hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a 
archeologických aspektů 

Zvláštní skupinu materiálního kulturního dědictví 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.  

Za hmotný majetek lze pokládat především budovy a pozemky, ať už ZPF, PUPFL, lomy, pískovny, 
pěstitelské celky trvalých porostů nebo plochy jiného charakteru, přes které trasa prochází.  

Trasa záměru 

Z hlediska kulturně historické charakteristiky je záměr umístěn do staré sídelní oblasti, 
kontinuálně osídlené a zemědělsky využívané. Územím Moravské brány od pravěku procházela 
Jantarová stezka, osídlení zde je prokázáno již od doby kamenné.  

Trasa nového dvojitého vedení prochází napříč volnou převážně zemědělsky obhospodařovanou 
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 ČR. Záměr 
rovněž nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny, a to včetně 
památkového ochranného pásma. Vyhlášené kulturní památky jsou soustředěny do center a 
blízkého okolí obcí a měst. 

Nejbližší kulturní památky jsou uvedeny v rámci kapitoly C.I.6.Území historického, kulturního nebo 
archeologického významu. 

Trasa záměru nezasahuje do žádné památky zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Z hlediska dotčení hmotného majetku je trasa záměru vedena mimo zastavěná území sídel i 
rekreační oblasti a v koridoru vedení se nenacházejí žádné stavby trvalého charakteru.  

V trase záměru v oblasti lomového bodu R17 mezi stožáry č. 383 – 385 se nachází plantáž 
borovice lesní a modřínu opadavého na orné půdě. Záměrem budou zasaženy porosty v šíři 
ochranného pásma vedení 400 kV na ploše cca 3,2 ha. 

Dále se v trase záměru v oblasti mezi lomovými body R16 - R17 mezi stožáry č. 38 – 383 se 
nachází matečnicová školka rychlerostoucích dřevin. Podle energetického zákona č. 458/200 Sb. 
v platném znění je v ochranném pásmu nadzemního vedení možné nechávat růst porosty do výšky 
3 m, takže záměr neznemožní provoz matečnicové školky. 

Podle energetického zákona bude k posuzovanému vedení vyhrazeno ochranné pásmo 
s charakterem věcného břemene. Věcná břemena v oblasti ochranného pásma jsou zřizována 
pouze na průměty fázových vodičů. Tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli 
dotčených pozemků a provozovatelem vedení. 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. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 prochází napříč volnou převážně zemědělsky obhospodařovanou 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 ČR. Záměr rovněž 
nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny, a to včetně památkového 
ochranného pásma. 
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Trasa varianty 1 nezasahuje do žádné památky zapsané na seznamu světového dědictví 
UNESCO. 

Trasa varianty 1 se dotýká zastavěných a zastavitelných území sídel. 

Trasa varianty 1 prochází v úseku mezi lomovými body R3 – R4 v katastrálním území Bludovice 
přes zastavěné a zastavitelné území a dále se v koridoru vedení v tomto úseku nachází trvalý 
objekt, který neslouží k bydlení či rekreaci. Dále trasa varianty 1 prochází přes zastavěné území 
(plochy smíšené výrobní) v úseku mezi lomovými body R8 – R9 v katastrálním území Starý Jičín. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 prochází napříč volnou převážně zemědělsky obhospodařovanou 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 ČR. Záměr rovněž 
nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny, a to včetně památkového 
ochranného pásma. 

Trasa varianty 2 nezasahuje do žádné památky zapsané na seznamu světového dědictví 
UNESCO. 

Trasa varianty 2 se nedotýká zastavěných a zastavitelných území sídel. 

Trasa varianty 2 prochází v úseku mezi lomovými body R8 – R9 v katastrálním území Bernartice 
nad Odrou plochou určenou ke sportovní rekreaci – plochou určenou k vybudování golfového 
hřiště. 

 

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 liniovou stavbu, která se svým rozsahem dotýká území 2 krajů – Olomouckého 
a Moravskoslezského. Hlavní údaje o stavu životního prostředí v dotčených územích jsou popsány 
v předchozích kapitolách. 

Z hlediska vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí je podstatná skutečnost, že posuzovaná trasa 
nového dvojitého vedení je v maximální možné míře navržena mimo osídlené oblasti a 
s maximálním ohledem na přírodní prostředí, ekosystémy a krajinný ráz. 

Širší území záměru je převážně zemědělského až lesozemědělského charakteru s převažujícím 
zastoupením intenzivně obdělávaných zemědělských kultur. Kvalita území je dána kvalitou 
přítomných složek životního prostředí (biota, ovzduší, voda, půda). Všechny tyto složky významně 
ovlivňuje intenzita využití krajiny a existence a kvalita přírodě blízkých území, v krajině přítomných. 
Nejbližší okolí záměru je ovlivněno zejména zemědělskou činností, dotčené území v oblasti  
Moravskoslezského kraje je pak zatíženo vlivem dopravní infrastruktury (imisní a hlukové projevy 
dálnice D1). Nejcennější přírodní hodnoty v dotčeném území jsou vázána na velké vodní toky a 
požívají ochranu formou evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000.  

V celém území probíhá v současnosti řada změn, které ovlivňují kvalitu přírodních složek tedy i 
stanovišť a biotopů druhů, jež jsou předmětem ochrany všech dotčených lokalit soustavy Natura 
2000. Specifickým faktorem jsou technické zásahy do říčních koryt všech dotčených EVL. Byly 
provedeny v minulosti, zásadním pozitivním vlivem byla přirozená revitalizace celých niv v důsledku 
vysokých povodňových stavů. Vyústila v obnovu přírodě blízkého stavu v řadě míst toku Bečvy i 
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Odry. V současnosti se projevují snahy o opětovnou regulaci koryt, které by však způsobily 
poškození stanovišť a biotopů bez významného protipovodňového efektu. Významnou skupinu 
záměrů tvoří také liniové stavby dopravní nebo technické infrastruktury. 

V případě neprovedení záměru lze předpokládat vývoj území ve směru intenzivního zemědělství a 
nárůstu dopravy. 

Záměr vzhledem ke svému charakteru standardní liniové stavby pro přenos elektrické energie a 
vzhledem k umístění mimo nejcennější části přírody představuje únosné zatížení životního 
prostředí. 

Varianty trasy řeší alternativní umístění záměru, varianta 1 je umístěna na území 
Moravskoslezského kraje, varianta 2 na území Zlínského a Moravskoslezského kraje. Varianty 
trasy byly předmětem prověřování v rámci předprojektové přípravy. Varianty trasy jsou umístěny 
v maximální míře mimo zastavěné území, varianta 1 se zastavěného území dotýká. Varianty trasy 
jsou umístěny v území s větším zastoupením přírodních a krajinných hodnot, dotýkají se cenných 
mezinárodně chráněných území, vázaných na tok Odry a jeho širokou nivu. Obě varianty trasy byly 
na základě zpracovaného autorizovaného biologického hodnocení vyhodnoceny jako představující 
pro dotčené území neúnosné zatížení. 

 

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. 

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. 

 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 258 / 367 

 

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 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 
nadzemního přenosového vedení elektrické energie lze předpokládat výskyt přímých a nepřímých 
vlivů na obyvatelstvo a na životní prostředí. V daném případě přichází v úvahu zejména přímý vliv 
elektromagnetického pole na osoby vyskytující se v blízkosti vedení. Ostatní v úvahu připadající 
nepřímé vlivy jsou vlivy hluku v důsledku stavebních činností a dopravního provozu. 

V rámci dokumentace bylo zpracováno Posouzení vlivů na zdraví (viz Příloha č. 6), ve kterém byl 
hodnocen posuzovaný záměr z pohledu vlivu elektromagnetického pole (dále EM pole) a expozice 
hluku na veřejné zdraví a to jak v období výstavby přenosového vedení, tak i po jeho uvedení do 
provozu, tedy potenciálního vlivu na zdraví dotčené populace v obytné zástavbě podél trasy 
nového dvojitého vedení 400 kV. Výstupy z této studie jsou uvedeny v následujících kapitolách 
textu dokumentace. Pro varianty trasy záměru nebyla zpracována samostatní studie Posouzení 
vlivů na zdraví. 

 

D.I.1.1 Elektromagnetické pole 

Možné vlivy vedení zvn na zdraví 

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 pole magnetické, 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 silnějších 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 
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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 obyvatelstvo běžně 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.  

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).  

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.  

V  Nařízení vlády se také uvádí, že pokud intenzita elektrického pole E a magnetická indukce B 
nepřesáhnou referenční úroveň, není nutné počítat modifikovanou intenzitu elektrického pole 
v tkáni Emod definovanou jako nejvyšší přípustná hodnota expozice. 

Přehled referenčních a nejvyšších přípustných hodnot pro komunální a pracovní prostředí je 
uveden v následující tabulce: 

  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] 0.2 1.0 

Elimit [V/m] 2000 10000 

Blimit[µT] 200 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 
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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 následující tabulce jsou shrnuty známé zdravotní projevy zjištěné při různých hustotách 
indukovaného elektrického proudu s velmi nízkou frekvencí (z intervalu od 4 Hz do 1 kHz). 

  Projevy působení indukovaného proudu v těle člověka 

Proudová hustota 
(A/m2) 

Projevy 

< 0,001 nebyly zjištěny žádné projevy 

0,001 – 0,01 nepatrné biologické projevy 

0,01 – 0,1 
dobře zjištěné jevy, vizuální efekty (magnetofosfeny), možnost ovlivnění nervové soustavy, 
publikovány zprávy o snazším hojení zlomenin 

0,1 – 1 zjištěny změny v dráždivosti nervového systému; práh stimulace, možná zdravotní rizika 

  možné narušení srdečního rytmu nebo arytmie; nesporná zdravotní rizika 

 

Vztah mezi dosavadním hodnocením zdravotních rizik expozic elmag.poli prokazující nepřekročení 
nejvyšších přípustných hodnot neionizujícího záření podle Nařízením vlády č. 1/2008 Sb. do 18. 
11. 2015 je takový, že pokud byly splněny hodnoty Jmod je to považováno za doklad, že překročeny 
nejsou ani nejvyšší přípustné hodnoty expozice upravené nařízením vlády č. 291/2015 Sb. 
Výjimkou je pouze hodnocení expozice zaměstnanců ve frekvenčním intervalu 0 Hz – 300 Hz, pro 
niž nebyla v nařízení vlády č. 1/2008 Sb. nejvyšší přípustná hodnota závazná. 

 

Pásma vlivu EM pole a ochranná pásma u nadzemních vedení 

Ke zvýšenému zajištění bezpečnosti osob přispívají i další požadavky, které jsou uvedeny v 

technické normě ČSN 33 2040 „Ochrana před účinky EM pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení 

elektrizační soustavy“, kde je pro zařízení elektrizační soustavy definováno: 

a. pásmo vlivu elektrického pole - jako prostor v okolí zařízení, kde intenzita elektrického 

pole ve výši 1,8 m nad zemí je vyšší než 1 kV/m; 

b. pásmo vlivu magnetického pole - jako prostor v okolí zařízení elektrizační soustavy, kde 

je magnetická indukce vyšší než 0,1 mT; 

Současně tato norma požaduje pro trvale obývané objekty, nacházející se v blízkosti zařízení 
elektrizační soustavy, aby se nacházela mimo uvedená pásma vlivu. Norma také požaduje 
(v pásmech vlivu energetických zařízení), aby na veřejně přístupných místech intenzita 
elektrického pole ve výši 1,8 m nad zemí nepřekročila hodnotu 10 kV/m a magnetická indukce 
nepřevýšila hodnotu 0,5 mT.  

Nicméně rozhodující podmínkou pro provozování elektrizačních soustav je dodržení zákonem 
požadovaného bezpečnostního ochranného pásma (podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). V tomto zákoně se říká, že ochranným pásmem zařízení elektrizační 
soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení, určený k zajištění spolehlivého 
provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.  

Zároveň definuje ochranné pásmo nadzemního vedení jako souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
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která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany pro elektrizační soustavy se zvlášť vysokým 
napětím nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m. 

Z uvedených požadavků lze potom stanovit podmínky pro šířku ochranného koridoru. Přitom platí, 
že při pobytu osob v prostoru mimo stanovené ochranné pásmo se s možným vlivem EM pole na 
zdraví osob již neuvažuje (zajištěná dostatečná vzdálenost od zdroje NIZ). 

 

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 nové dvojité vedení zvn 400 kV setkává s již existujícím 
dvojitým vedením 110 kV V651/652 tvaru Soudek, byly pro účely zpracování „Dokumentace 
záměru“ posuzovány dva možné expoziční scénáře, charakterizované jednak jako prosté dvojité 
vedení 2x400 kV (V456/803) a souběh dvojitého vedení V456/803 v vedením V651/652. 

Pro hodnocení zdravotních rizik tedy můžeme definovat dva expoziční scénáře. 

 Expoziční scénář 1 - vedení zvn 2 x 400 kV: posuzováno je vedení 2x400 kV V456/803 
v celé trase mimo úseky mezi lomovými body R10 – R15 a R19 – R20. Dvojité vedení 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. Šíře ochranného pásma je definována ze zákona (458/2000 
Sb.) definována hodnotou 20 m (jako průmět krajní fáze od osy vedení). Celková šířka 
koridoru v běžné trase činí 69,4 m s projektovanou minimální výškou fázových vodičů nad 
terénem 12,5 m.  

 Expoziční scénář 2 - souběžné vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV: posuzováno je vedení 
2x400 kV V456/803 v úsecích mezi lomovými body R10 – R15 a R19 – R20. Dvojité vedení 
je umístěno na stožárových konstrukcích tvaru Dunaj s parametry definovanými 
v expozičním scénáři 1. Souběžné dvojité vedení 110 kV v těchto úsecích je umístěno na 
stožárových konstrukcích tvaru Soudek – 3,5 m. Šíře ochranného pásma je  definována ze 
zákona (79/1957 Sb.) definována hodnotou 15 m (jako průmět krajní fáze od osy vedení). 
Celková šířka koridoru v běžné trase vedení 2x110 kV činí 37 m. Osová vzdálenost obou 
vedení je 53,2 m.  

 

Vzhledem k možnému okamžitému účinku elektrických a magnetických polí, byly při hodnocení 
potenciální expozice vzaty v úvahu nejhorší možné případy, ke kterým by v terénu mohlo dojít. 
V těchto případech se přepokládá 1,8m vysoký člověk, který se vyskytuje přímo pod vodiči zvláště 
vysokého napětí, a to v místě největšího průhybu vodičů, tzn. uprostřed mezi stožáry v ose vedení.  

Hodnoty modifikované intenzity elektrického pole Emod, jako základního parametru definujícího 
zdravotní nezávadnost expozice tímto typem neionizujícího záření, byly tedy počítány pro výšku 
nad zemí 1,8 m. Ve výpočtu intenzity elektrického pole indukovaného v tkáni byl zvolen přísnější 
filtr (G = 6,4) pro expozici oko a střední ucho.  
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Výsledky výpočtů expozic v nejhorším případě 

Expoziční scénář 1 - vedení zvn 2 x 400 kV 

Minimální výška fázových vodičů nad zemí dvojitého vedení V456/803 tvaru Dunaj je v celé 
posuzované délce nového dvojitého vedení 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 všech tří veličin pro samostatné vedení 2x400 kV s označením V 456/803 jsou zobrazeny 
ve výše citované dokumentaci. Z výsledků je zřejmé, že maximální hodnoty intenzity elektrického 
pole pod posuzovaným vedením dosahují necelého trojnásobku limitní hodnoty Elimit, na jejíž 
hodnotu 2000 V/m klesají v cca 28 m od osy posuzovaného vedení. To poněkud překračuje šířku 
ochranného pásma stanovenou legislativně hodnotou 20 m. Z tohoto důvodu byl vypočten a 
modelován průběh modifikované intenzity elektrického pole pod posuzovaným vedením, jenž je 
nejvyšší přípustnou hodnotou intenzity elektrického pole definovaná NV č. 291/2015 Sb.. Z výpočtu 
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 40 µT, 
čímž naplňuje nejvýše ¼ referenční hodnoty Blimit dle NV č. 291/2015 Sb. 

Expoziční scénář 2 - souběžné vedení 2 x 400 kV a 2 x 110 kV 

Minimální výška fázových vodičů nad zemí dvojitého vedení V456/803 tvaru Dunaj v celé  
posuzované délce vedení Odbočka z V403/803 – TR Kletné je projektována s ohledem na 
modifikovanou intenzitu elektrického pole Emod na výši 12,5 m nad terénem. Hodnoty intenzity 
elektrického a magnetického pole jsou vypočítány s ohledem na osovou vzdálenost obou 
souběžných vedení 52,3m.  Zpracovatelem dokumentace „Posouzení vlivu neionizujícího záření 
dvojitého vedení 2x400 kV – Dunaj se souběhem dvojitého vedení 2x110 kV - Soudek“ 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 veličin pro tuto konfiguraci dvou souběžných vedení jsou zobrazeny ve výše citované 
dokumentaci. Z výsledků je zřejmé, že hodnoty intenzity elektrického pole pod posuzovanými  
vedeními se prakticky neliší od expozičního scénáře 1 a rovněž dosahují necelého trojnásobku 
limitní hodnoty Elimit na jejíž hodnotu 2000 V/m klesají  v cca 28 m od osy posuzovaného vedení.   

Tyto hodnoty překračují legislativně stanovenou hodnotu e intenzity elektrického pole, a proto byl 
vypočten a modelován průběh modifikované intenzity elektrického pole pod posuzovaným 
vedením, jenž je nejvyšší přípustnou hodnotou intenzity elektrického pole definovanou NV č. 
291/2015 Sb.. Z výpočtu 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 40 µT, 
čímž naplňuje nejvýše ¼ referenční hodnoty Blimit dle NV č. 291/2015 Sb. 

 Výstavba 

Výstavba nového dvojitého vedení v jakékoliv z variant trasy nemá z hlediska elektromagnetického 
pole vliv na veřejné zdraví obyvatelstva v dotčeném území.  
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 Provoz 

Trasa navrženého nového dvojitého vedení prochází v téměř celém svém koridoru mimo obydlenou 
oblast. Nejblíže trasy záměru se nacházejí objekty pro rodinné bydlení v lokalitě Mankovice, kde 
jsou nejbližší obytné objekty vzdáleny od osy navrženého vedení cca 100 m. Rekreační objekty v 
chatové osadě v lokalitě Kletné jsou situovány ve vzdálenosti cca 50 - 100 m od osy. 

Posouzení vlivů elektromagnetického pole u nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV 

V rámci posouzení vlivu neionizujícího záření (viz Příloha č. 5) bylo pro nové dvojité vedení 
provedeno stanovení minimální projektované výšky fázových vodičů pro nadzemní dvojité vedení 
400 kV tvaru Dunaj a pro dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj v souběhu s dvojitým vedením 110 kV 
tvaru Soudek. 

Pro realizaci nového dvojitého vedení 400 kV byly stanoveny následující minimální projektované 
výšky spodních fázových vodičů: 

 pro dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V456/V803) – 12,5 m, 

 pro dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V456/V803) v souběhu s dvojitým vedením 110 kV 
tvaru Soudek – 12,5 m. 

Pro minimální projektovanou výšku fázových vodičů nad normálním terénním profilem byla pro 
posuzované vedení určena šíře pásma vlivu elektrického a magnetického pole. 

Určení pásma vlivu dle ČSN 33 2040 - dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj 

Pro minimální projektovanou výšku fázových vodičů nad normálním terénním profilem byla pro 
posuzované vedení V456/803 určena šíře pásma vlivu elektrického a magnetického pole. 

Pásmo vlivu elektrického pole působí do vzdálenosti 34 m na obě strany od osy posuzovaného 
vedení. Pro stanovené pásmo vlivu nepřekračuje intenzita elektrického pole v žádném bodě ve 
výšce 1,8 m nad zemí hodnotu 10 kV.m-1. 

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 a a nepřekračuje tak 
referenční hodnotu Blimit dle NV č. 291/2015 Sb. a vyhovuje technické normě ČSN 33 2040. 

Určení pásma vlivu dle ČSN 33 2040 – dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj v souběhu 
s dvojitým vedením 110 kV tvaru Soudek 

Pro minimální projektovanou výšku fázových vodičů nad normálním terénním profilem byla pro 
posuzované vedení V456/803 určena šíře pásma vlivu elektrického a magnetického pole. 

Pásmo vlivu elektrického pole působí do vzdálenosti 34 m napravo od osy posuzovaného vedení. 
Mezi posuzovaným a souběžným vedením se pásma vlivu prolínají. Pro stanovené pásmo vlivu 
nepřekračuje intenzita el. pole v žádném bodě ve výšce 1,8 m nad zemí hodnotu 10 kV.m-1. 

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 a nepřekračuje tak 
referenční hodnotu Blimit dle NV č. 291/2015 Sb. a vyhovuje technické normě ČSN 33 2040. 

Minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem 
hodnoty 12,5 m pro dvojité vedení V456/803 tvaru Dunaj vyhovuje hygienickému limitu 
modifikované intenzity elektrického pole Emod stanovené dle NV č. 291/2015 Sb. a metodického 
návodu. Minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů je zvolena 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 vedení). 

Respektováním minimální projektované výšky spodních fázových vodičů bude zajištěno, že 
v blízkosti navrhovaného nového dvojitého vedení nebude překročena nejvyšší přípustná hodnota 
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modifikované intenzity elektrického pole Emod a bude tak zajištěna ochrana veřejného zdraví 
v souladu s požadavky platných legislativních předpisů (tj. v souladu s Nařízením vlády 
č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění a metodickým 
návodem Ministerstva zdravotnictví). 

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. 

Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální projektované výšky 
spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem lze konstatovat, že tím budou zároveň 
dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a realizací záměru nedojde k žádnému navýšení 
zdravotního rizika neionizujícím zářením. 

Varianty trasy nebyly podrobně hodnoceny z hlediska vlivu elektromagnetického pole na veřejné 
zdraví obyvatelstva v dotčeném území. 

D.I.1.2 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 
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 akustického tlaku A LAeq,8h >85 dB), případně dlouhé době trvání 
hlukové zátěže i s nižší intenzitou, majoritně v pracovním prostředí).  
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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). Již 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 hlukem- 
annoyance). 

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 různými zdroji hluku.  Tyto vlivy jsou založeny na vztazích pro hlukovou expozici, jejíž 
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 hlukových 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 
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zjistit skutečnou expoziční zátěž dotčené skupiny obyvatel a pomocí ní kvantifikovat míru jejich 
potenciálního zdravotního rizika. Limitní hodnoty jsou totiž 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. 

Obtěžování hlukem 

Obtěžování hlukem je doposud považováno spíše za psychosociální příznak hlukové expozice než 
za klinickou diagnózu a bývá definováno jako „pocit nelibosti spojený s působením činitele nebo 
podmínek, o kterých jedinec nebo skupina ví nebo se domnívá, že na ně negativně působí“ nebo 
jako „pocit nelibosti, nespokojenosti, nepohodlí nebo nátlaku, který se vyskytuje při interferenci 
hluku s přemýšlením, cítěním nebo jinými denními aktivitami“.  Riziko obtěžování proto považujeme 
(s určitou výhradou k silnému obtěžování, které můžeme také kvantifikovat a přisuzovat mu jisté 
zdravotní konsekvence), spíše pouze za snížení komfortu takto hlukem exponované populace 
s tím, že míru zdravotního rizika je v tomto případě obtížnější kvantifikovat. 

Pro vyjádření míry obtěžování hlukem u exponovaných osob ze stacionárních (ale také dopravních) 
zdrojů hluku lze použít údaje pro vztah mezi intenzitou tohoto hluku a podílem jím obtěžovaných 
osob. 

Rušení spánku (sleep disturbance) 

Nepříznivé ovlivnění spánku hlukem je u spících osob objektivně prokázané hodnocením 
jednotlivých stádií spánkového rytmu a různých na ně navázaných fyziologických funkci. Spánek 
je základní biologickou potřebou člověka a jeho narušeni či deficit nepříznivě ovlivňuje jeho základní 
životni funkce a souvisí s řadou závažných zdravotních problémů, jako jsou kardiovaskulární 
onemocněni, snížená obranyschopnost vůči infekcím, diabetes, obezita a pochopitelně i snížená 
výkonnost, úrazovost a nehodovost. Podle posledních odborných závěrů WHO je vysoké rušení 
spánku způsobené hlukem ze silniční dopravy zařazeno mezi zdravotní parametry (health 
endpoints). Uvádí se, že snížená kvalita spánku má negativní vliv na celkovou kvalitu života, neboť 
snižuje i denní pohodu obyvatel. 

Hlukové expozice v zájmové oblasti 

Podkladová akustická studie (AKUSTING, leden 2018) definovala pouze dvě lokality potenciálně 
exponované hlukem z posuzovaného záměru, žádná další potenciálně hlukem dotčená trvale či 
dočasně obývaná místa nebyla v trase záměru identifikována. Jsou to dva trvale obývané rodinné 
domy v obci Mankovice, u nichž lze definovat podmínky pro chráněný vnitřní prostor staveb 
(ChVPS) ve smyslu platné legislativy a tři objekty pro rekreaci v lokalitě Kletné u kterých se 
posuzovaná trasa vedení přibližuje na cca 100 m.  
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V lokalitě Kletné se jedná o objekty (rekreační chaty) obývané jen nepravidelně a proto na ně nelze 
aplikovat jak legislativně přijaté hodnoty ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., „O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“, tak ani hodnocení zdravotních rizik z této expozice. 

Umístění jednotlivých referenčních bodů pro výpočet hlukové expozice v akustické studii je 
uvedeno v následující tabulce. 

 Seznam definovaných CHVePS a CHVeP 

Referenční 
bod 

Lokalita 

1 
ChVePS, rodinný dům čp. 6, Mankovice, 2 m od západní fasády ve výšce 3 a 6 m 

(vzdálenost bodu 140 m od nejbližšího stožáru)  

2 
ChVePS, rodinného domu čp. 14, Mankovice, 2 m od západní fasády ve výšce 3 a 6 m 

(vzdálenost bodu 190 m od nejbližšího stožáru) 

3 
Rekreační objekt Kletné č.e. 50, 2 m od východní fasády objektu ve výšce 3 m  

(vzdálenost cca 100 m od osy vedení a více než 200 od nejbližšího stožáru) 

4 
Rekreační objekt Kletné č.e. 49, 2 m od východní fasády objektu ve výšce 3 m  

(vzdálenost cca 100 m od osy vedení a více než 200 od nejbližšího stožáru)  

5 
Rekreační objekt Kletné č.e. 41, 2m od jižní fasády ve výšce 3 m. 

 (vzdálenost cca 100 m od osy vedení a 190 m od nejbližšího stožáru) 

 Výstavba 

Stavební práce budou prováděny v následujících etapách: výkopy základů, betonáž základových 
konstrukcí a osazení základního dílu stožáru včetně zhlaví, vlastní montáž konstrukce a stavba 
stožáru, tažení vodičů a závěrečné terénní úpravy. 

Trasa záměru 

Harmonogram těchto prací předpokládá trvání pracovního dne v délce 14 hodin (07.00-21.00h). 
V rámci Akustické studie (AKUSTING, 04/2018) byl pomocí programu HLUK+, verze 11.51. 
proveden výpočet „bezpečné vzdálenosti“ pro typický pracovní den po dobu stavební činnosti. Pod 
pojmem „bezpečné vzdálenosti“ se rozumí taková vzdálenost stavební činnosti od chráněného 
venkovního prostoru staveb, ve které je 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. 

Nejmenší bezpečné vzdálenosti k dodržení tohoto limitu byly vypočteny v hodnotách 9 - 31 m, 
přičemž hlukově nejkritičtější jsou výkopy základů se stanovením bezpečné vzdálenosti 31 m a 
terénní úpravy se stanovením bezpečné vzdálenosti 22 m. Je však nutno poznamenat, že výkopy 
základů by měly trvat pouze cca jednu 8 hodinovou směnu pro jeden stožár, ovšem při hladině 
hlukové expozice 65 dB, což je hluk výrazně exponované osoby obtěžující.  

Oba rodinné domy jsou umístěny ve vzdálenostech od stožárů posuzovaného vedení, které 
dovolují předpokládat reálné ovlivnění hlukové situace při jejich zakládání a stavbě. Rodinný dům 
čp. 14 bude umístěn cca ve vzdálenosti 140 m od nejbližšího stožáru č. 371, rodinný, dům čp. 6 
cca 190 m od stožáru posuzovaného vedení. Akustická studie uvádí výpočty hlukové zátěže pro 
oba RB při nejhlučnějších technologických operacích, jimiž jsou výkopové práce. Hodnoty jsou 
uvedeny v následující tabulce jako LAeq,14h pro hluk pozadí Ld 46,0 dB a Ln 40,7 dB v obou RB. 

 Hodnoty hlukové zátěže  LAeq,14h ze stavebních prací 

RB č. Lokalita 
Výška 
RB (m) 

LAeq,14h 

dB 

Ld* 

dB 

Ldn* 

dB 

1 ChVePS, rodinný dům čp. 6, Mankovice 3/6 42,8 47,7 48,9 

2 ChVePS, rodinný dům čp. 14, Mankovice 3/6 45,9 49,0 49,6 
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Hodnoty denní hlukové expozice Ldn se pohybují v pásmu 45-50 dB, přičemž v obou případech 
mírně převažuje dopravní hluk pozadí. Tato denní expozice vyhovuje legislativním limitům. 
Celodenní hluková expozice kolem hranice Ldn 50 dB je však možným zdrojem obtěžování 
exponovaných osob. 

Kvantifikace hlukových expozic v lokalitě Mankovice 

V lokalitě Mankovice můžeme vzhledem k hodnotám vypočtených celodenních hlukových expozic 
v referenčních bodech RB1 a 2 kvantifikovat podíly celodenním hlukem obtěžovaných 
exponovaných osob. Pro lokalitu Kletné tento výpočet nelze provést z důvodu nesplněného 
požadavku na trvalé bydlení v této lokalitě.  

Výsledky podílů teoreticky silně hlukem obtěžovaných osob bydlících v obytných staveních 
definovaných vybranými referenčními body jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Výpočet podílů osob obtěžovaných stavebním hlukem 

RB č. Lokalita 
Ldn HA 

[dB] % 

1 ChVePS, rodinný dům čp. 6, Mankovice 48,9 1,0 

2 ChVePS, rodinný dům čp. 14, Mankovice 49,6 1,1 

Z těchto výsledků je patrné, že teoretické procento pouhým stavebním hlukem silně rušených osob 
je jen minimální - kolem 1% a tudíž není pro oba referenční body v lokalitě Mankovice významné a 
současně i hladina expozice hlukem ze stavebních činností je ve chráněných venkovních 
prostorách staveb vždy nižší než legislativou stanovená limitní hodnota LAeq,14h = 65 dB.  

Navíc k závěru s nízkým vlivem hluku ze stavebních prací dojdeme i porovnáním denních 
hlukových expozic v těchto referenčních bodech pocházejících primárně z dopravy na blízké 
komunikaci D1 (46,0 dB) s hodnotami deskriptoru LAeq,14h pro hlukovou zátěž ze stavebních 
činností (42,8 resp. 45,9 dB). Rozdíl je patrný ve prospěch hluku nynějšího pozadí 
reprezentovaného dopravním hlukem z dálničního provozu a je zřejmé, že hlukem determinujícím 
situaci v této lokalitě bude hluk z nedaleké komunikace D1. 

V podstatě velice podobná bude i situace ve druhé lokalitě (Kletné), kde je rovněž hluk určující 
dopravní situace i v tomto případě z provozu na nedaleké dálnici D1 a navíc jsou tyto referenční 
body ještě více vzdálené od příslušného stožáru vedení zvn a tudíž hlukové epizody způsobované 
technologií výstavby vedení budou v hluku pozadí zcela překrývány dopravním hlukem z dálnice.  

Variantní řešení trasy 

Varianty trasy nebyly podrobně hodnoceny z hlediska vlivu hluku na veřejné zdraví obyvatelstva 
v dotčeném území. 

 Provoz 

Trasa záměru 

Výpočty akustické zátěže byly provedeny pomocí programu HLUK+, verze 11.51. Tento program 
umožňuje „vypnout“ u výpočtových bodů odraz od fasády. V textu akustické studie uváděné 
hodnoty hladin akustického tlaku A v jednotlivých výpočtových bodech jsou tedy bez vlivu odrazu 
od fasády – hodnotí se pouze dopadající hluk, což je k definování vlivu na člověka a jeho zdraví 
správné. Zjištění hlukových parametrů zvn bylo provedeno za podmínek odpovídajících 
podmínkám vzniku akustických jevů nového dvojitého vedení (sršení na stožárech a koróně na 
vedení). Přílohou akustické studie je protokol o terénním měření hlukové zátěže v lokalitách 
referenčních bodů. 
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Naměřené hodnoty, které tedy reprezentují stav po zahájení standardního provozu posuzovaného 
vedení přenosové soustavy v obou referenčních bodech, jsou uvedeny v následující tabulce: 

 Hluková zátěž z budoucího provozu soustavy v referenčních bodech  

RB č. Lokalita Výška RB (m) 
LAeq,T* 

[dB] 

1 ChVePS, rodinný dům čp. 6, Mankovice 3,0 23,3 

1 ChVePS, rodinný dům čp. 6, Mankovice 6,0 23,3 

2 ChVePS, rodinný dům čp. 14, Mankovice 3,0 24,4 

2 ChVePS, rodinný dům čp. 14, Mankovice 6,0 25,6 

V místě referenčního bodu č. 1 byly jako pozadí změřeny současné ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku pro denní a noční dobu. Tónová složka nebyla měřením prokázána v žádném 
bodě měření. Průměrná hodnota hluku pozadí zjištěná z provedených náměrů v denní době je 46,0 
dB a v noční době 40,7 dB. Naměřené hodnoty lze považovat za celkový hluk pozadí v lokalitě 
Mankovice a akustická studie konstatuje, že u fasád obou posuzovaných objektů (RB 1 a 2) je hluk 
pozadí prakticky stejný. 

Logaritmický součet hodnoty hluku pozadí v denní době 46,0 dB a nejvyšší vypočítané hodnoty 
hluku vedení (25,6 dB pro RB2 ve výšce 6 m) poskytuje stejnou hodnotu 46,0 dB jako pro hluk 
pozadí. Lze tedy konstatovat, že hluk pozadí je v obou bodech lokality Mankovice hlukem 
determinujícím, na němž se hluk vlastní přenosové soustavy neprojevuje. 

Podobně lze vyhodnotit poměr hluku pozadí a hluku přenosové soustavy i pro noční dobu. Zde má 
hluk pozadí v noci naměřenou hodnotu v obou referenčních bodech 40,7 dB a superpozicí 
budoucího hluku z přenosové soustavy je v nich zvýšen o pouhých 0,1 dB na hodnotu 40,8.  

Následující tabulka uvádí vypočtené hodnoty hlukové zátěže z nového vedení pro budoucí 
24hodinovou expozici v daném referenčním bodě: 

 Vypočtené hodnoty hlukových příspěvků a celkové hlukové zátěže z nového 
vedení 

RB č. Lokalita 
Výška RB 

(m) 

LAeq,T * LAeq,T ** LAeq,T *** Ldn 

[dB] [dB] [dB] [dB] 

1 
ChVePS, rodinný dům čp. 6, 
Mankovice 

3,0 23,3 46,0 40,8 48,2 

1 
ChVePS, rodinný dům čp. 6, 
Mankovice 

6,0 23,3 46,0 40,8 48,2 

2 
ChVePS, rodinný dům čp. 14, 
Mankovice 

3,0 24,4 46,0 40,8 48,2 

2 
ChVePS, rodinný dům čp. 14, 
Mankovice 

6,0 25,6 46,0 40,8 48,2 

 *hodnota hlukového příspěvku posuzovaného vedení zvn  LAeq pro T=24 hodin 

 ** hodnota LAeq  pro hluk v denní době s příspěvkem nového vedení zvn 

 *** hodnota LAeq je pro noční hluk s příspěvkem nového vedení zvn 

(hluk pozadí Ld=46,0 dB, Ln=40,7 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. 
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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 a z nich vypočtených deskriptorů 
celodenní/noční expozice. Pro orientační posouzení možného zdravotního rizika použijeme údaje 
o prahových hodnotách pro celodenní hlukovou expozici uvedených souhrnně v tabulce 4.6.  

Je zřejmé, že hodnoty celodenní expozice ze samotného provozu posuzovaného záměru 
vyjádřené jako Ldn se nalézají v pásmu hluboce pod 35 dB a jsou tedy mimo jakékoliv 
zdravotní riziko. 

Naopak celodenní  hluková expozice celkovým hlukem v okolí referenčních bodů 1 a 2, jakož i 
hodnoty hlukové expozice „stavebním hlukem“ se v těchto RB pohybují v pásmu 45-50 dB a je tedy 
možné je podrobit kvantitativnímu hodnocení obtěžování těmito hlukovými zdroji. Celodenní 
expozice stavebním hlukem záměru nacházíme v obci Mankovice (RB 1 a 2) v hodnotách kolem 
50 dB a je tedy, i přes předpokládaný velmi malý počet takto exponovaných osob a také poměrně 
krátkou dobu trvání této hlukové expozice vhodné kvantifikovat alespoň krátkodobé obtěžování 
takto exponovaných osob.  

  Některé prahové hodnoty účinků hluku pro celodenní hlukovou expozici (Ldn) 

Nepříznivý účinek 
[dB(A)] 

35 - 40 40 - 45 45 -50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 + 

Zhoršení kognitivních vlastností dětí 
7-15let (Ldn) 

       

Ischemická choroba srdeční*        

Zhoršená komunikace řeči        

Obtěžování dopravním hlukem    Ldvn**      

Obtěžování stacionárním hlukem        

Umístění RB posuzovaného záměru   X,Y     

* pro dopravní hluk LAq6-22h 

   **  Ldvn 42 dB, prahová hodnota pro silné obtěžování dopravním hlukem 

   X    hodnoty celodenní expozice stavebním hlukem z posuzovaného záměru 

   Y    hodnoty celodenní expozice celkovým hlukem v RB1 a RB2 

 

Podkladová akustická studie uvádí také výpočty modelu noční hlukové expozice v obou 
referenčních bodech. Tyto hodnoty jak pro samotný hluk z provozu posuzované soustavy zvn, tak 
i pro celkový noční hluk jsou uvedeny v tabulce č. 75. Z výsledků výpočtů v této lokalitě je zřejmé, 
že: 

 Samotný hluk přenosové soustavy je nižší než 30 dB, přičemž je známo, že do úrovně 

30 dB nejsou pozorovány žádné účinky na spánek, kromě mírného nárůstu v četnosti 

pohybů těla během spánku.  

 Celková noční zátěž je v obou RB přibližně 41 dB, což je hodnota, při níž již mohou být 

pozorovány nepříznivé zdravotní účinky, jako je individuální pocit poruch spánku, 

nespavost, provázané zvýšeným používání léků proti nespavosti a sedativ.  
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Nicméně dominantním hlukem určujícím jeho celkovou hodnotu Ln je hluk způsobovaný dopravou 
na blízké dálnici D1. A pro hluk z dopravy je v současné době považována teprve hodnota Ln 42 
dB za prahovou hodnotu pro rušení spánku. Vypočtená hodnota touto prahovou hodnotou sice 
nepřekračuje, ale dopravní hluk jako hluk v RB situaci determinující může v této situace tvořit určité 
kvantifikovatelné zdravotní riziko rušením spánku. 

Současně však můžeme konstatovat, že samotný noční hluk z přenosové soustavy ve výši 23 - 26 
dB bude tak nízký, že samostatně nemůže způsobovat žádné rušení spánku exponovaných osob 
a navíc bude zcela a bezezbytku překrýván hlukem na blízké komunikaci.  

Kvantifikace potenciálního rizika obtěžování hlukem ze standardního provozu nové soustavy zvn 
vede k závěru o prakticky nulovém  riziku osob exponovaným hlukem vlastní přenosové soustavy 
v západním okraji obce Mankovice, který je v potenciálním dosahu vlivu posuzovaného záměru.  

Celková hluková expozice lokality a jí odpovídající podíly hlukem obtěžovaných a ve spánku 
rušených osob v budoucím stavu se neliší od již současného stavu, jenž je determinován 
dominantním dopravním hlukem blízké dálnice D1. Lze tedy předpokládat, že hluková expozice a 
jí odpovídající podíly hlukem obtěžovaných a ve spánku rušených osob budou totožné se 
současným stavem v lokalitě.  

Vzhledem k umístění další lokality Kletné nacházející se rovněž ve vzdálenosti kolem 100 m od 
nového vedení a rovněž v blízkosti dálnice D1, bude i tato lokalita zcela prosta kvantifikovatelného 
vlivu hluku z posuzovaného záměru. 

Vzhledem k výrazně větším vzdálenostem objektů od posuzované trasy vedení odbočky V403/803- 
TR Kletné u dalších obcí a měst můžeme také konstatovat, že jejich obyvatelé nebudou 
kvantifikovatelným hlukovým rizikům z posuzovaného záměru vystaveni vůbec.  

Variantní řešení trasy 

Variantní řešení trasy záměru nebylo podrobně posuzováno z hlediska možných vlivů hluku na 
veřejné zdraví. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících 
látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu) 

Uplatnění vlivů hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší v dotčeném území lze očekávat pouze 
v období realizace záměru a to produkcí emisí výfukových plynů (blíže viz kap. B.III.1. Znečištění 
ovzduší, vody, půdy a půdního podloží) uvolněných do ovzduší při pohybu dopravních prostředků 
a stavebních strojů. 

Vzhledem k očekávanému objemu přepravy a relativně krátké době výstavby (kapitola B.II.6. 
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu), nebude emisní příspěvek natolik významný, aby ovlivnil 
stávající imisní situaci v dotčené oblasti. Možnost lokálního znečištění ovzduší navýšením 
prašnosti při pohybu dopravních prostředků a stavebních mechanismů při 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 prováděním 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 v případě výstavby nového dvojitého vedení o napěťové 
hladině 400 kV zcela vyloučen. Vlivy na ovzduší budou časově i prostorově omezeny. 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 
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stožárových konstrukcí a zavěšení vodičů elektrického proudu. Tyto údaje jsou pravidelně 
aktualizovány právě vzhledem k probíhající změně klimatu. 

 

Během realizace vedení ve všech jeho posuzovaných variantách trasy lze předpokládat produkci 
škodlivin uvolněných do ovzduší při pohybu dopravních a stavebních mechanizmů, avšak tento vliv 
na stav ovzduší bude časově i prostorově omezen. 

 Provoz 

Vlastní provoz nového dvojitého vedení v jakékoliv z posuzovaných variant trasy nemá žádný vliv 
na kvalitu ovzduší a klima. 

Výstavba ani provoz záměru nemůže přímo ani v žádných souvislostech způsobit ovlivnění ovzduší 
a klimatu v daném území. 

 

D.I.3. Vlivy 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 zpracované Akustické studie bylo provedeno posouzení hlukové zátěže při výstavbě 
a provozu nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV (viz Příloha č. 4). Hluková zátěž 
vyvolaná posuzovaným záměrem byla vyhodnocena u vybraného chráněného venkovního prostoru 
a chráněného venkovního prostoru staveb situovaných do blízkosti trasy vedení.  

Posouzení vlivu na hlukovou situaci pro varianty trasy nebylo provedeno.  

Hlavní výstupy a závěry ze zpracované studie jsou uvedeny v následující části. 

 Výstavba 

Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti byl proveden samostatně pro prokazatelně 
nejhlučnější fáze realizace záměru. Nejhlučnější operace jsou prováděny při výkopových pracích 
při výstavbě nových stožárů. Hluk při výstavbě nového vedení je tedy z největší části lokalizován 
do prostor míst stožárů – montáž vodičů je z hlediska hluku méně významnou a poměrně okrajovou 
záležitostí.  

Výpočet hlukové zátěže v daném území byl proveden pro lokalitu Mankovice, ve které se nachází 
chráněné objekty ve vzdálenosti od osy navrženého vedení cca 105 - 114 m. Hluk pozadí je 
v lokalitě Mankovice v denní i v noční době tvořen zejména trvalým a neodrušitelným hlukem 
dálnice D1, vzdálené od místa měření cca 370 m. Pro lokalitu Kletné byly provedeny pouze 
orientační výpočty hlukové zátěže, jelikož se na ně nevztahují žádné hlukové limity. 

Hodnocení jednotlivých lokalit v dotčených CHVeP a CHVePS je uvedeno v kapitole B.III.4.1 Hluk 
a vibrace a v Akustické studii (viz Příloha č. 4). 

Z výpočtů hluku z výstavby navrženého vedení vyplývá, že limit 65 dB pro hluk ze stavební činnosti 
bude u obytných a rekreačních objektů v obou řešených lokalitách při všech fázích výstavby 
prokazatelně nepřekročen. 

Žádná opatření ke snížení hlukových emisí v období výstavby vedení nejsou navrhována. Stavební 
práce budou probíhat pouze v denní dobu tak, aby všechna zařízení a stroje byly maximálně využity 
a práce tak byly co nejvíce časově omezeny. 

 Provoz 

Vyhodnocení hlukového zatížení z provozu nového dvojitého vedení 400 kV bylo provedeno na 
základě akreditovaného měření hluku u konstrukčně identického vedení 2 x 400 kV, jaké bude 
použito u posuzovaného záměru, za podmínek, kdy je předpoklad nejvyšší emise hluku z provozu 
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vedení (sršení na stožárech a zároveň korona na vedení). Výsledky měření hluku z provozu vedení 
400 kV je součástí Akustické studie v příloze č. 4 této dokumentace (AKUSTING, spol. s r.o., 
04/2018). 

Na základě provedených výpočtů lze konstatovat, že hluk z provozu posuzovaného záměru 
nevyvolá překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A. 

Hodnoty ve výpočtových bodech od navrženého dvojitého vedení nepřekračují 25 dB, to znamená, 
že hygienický limit pro hluk ze stacionárních zdrojů ve výši 50/40 dB je ve všech výpočtových 
bodech s velkou rezervou dodržen. 

Hluk z provozu posuzovaného nadzemního vedení 400 kV na hranici CHVePS a CHVeP 
prokazatelně nepřekročí hygienický limit ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

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. 

 Výstavba 

V souvislosti s  výstavbou nového dvojitého vedení v jakékoliv z jeho variant trasy vedení 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 v daném 
území. 

 Provoz 

Vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV v jakékoliv z jeho variant trasy 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 Zápach a jiné výstupy 

Posuzovaný záměr má charakter standartní nadzemní liniové stavby technické infrastruktury pro 
přenos elektrické energie. 

 Výstavba 

V průběhu výstavby nového dvojitého vedení v jakékoliv variantě trasy nedojde ke vzniku žádného 
zápachu. 

 Provoz 

Vlastní provoz nadzemního vedení 400 kV v jakékoliv variantě trasy není zdrojem zápachu. 

Žádné jiné výstupy nejsou v průběhu realizace vedení zvn známy. 

 

D.I.3.4 Ionizující záření 

 Výstavba 

Vlastní výstavba vedení 400 kV v jakékoliv variantě trasy není zdrojem ionizujícího záření. 

 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 274 / 367 

 

 Provoz 

Posuzované vedení zvn 400 kV v jakékoliv variantě trasy není zdrojem ionizujícího záření. 

Výstavba ani provoz nadzemního vedení elektrické energie nejsou zdrojem ionizujícího záření. 

 

D.I.3.5 Neionizující záření 

 Výstavba 

Vlastní výstavba vedení 400 kV v jakékoliv variantě trasy není zdrojem neionizujícího záření. 

 Provoz 

Trasa záměru 

Součástí předkládané dokumentace je Posouzení vlivu neionizujícího záření pro nadzemní vedení 
o napěťové hladině 400 kV, zpracované společností ČEPS Invest, a.s., 01/2018 (viz Příloha č. 5). 
V rámci tohoto posouzení bylo provedeno hodnocení neionizujícího záření dle Nařízení vlády č. 
291/2015 Sb. v platném znění. Zpracované Posouzení vlivu neionizujícího záření je podrobně 
popsáno v textu dokumentace v kapitole D.I.1.2 Elektromagnetické pole. 

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. v platném znění 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, 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). 

Pro nepřekročení nejvyšší přípustné hodnoty nesmí v žádném časovém okamžiku velikost 
modifikované intenzity elektrického pole Emod překročit hodnotu 1 V.m-1 pro zaměstnance a 0,2 V.m-

1 pro fyzické osoby v komunálním prostředí. 

 

Posouzení vlivů elektromagnetického pole u nadzemního vedení o napěťové hladině 400 kV 

V blízkosti posuzovaného vedení se vyskytují objekty trvalého charakteru a pro rodinnou rekreaci 
– rodinné domy, rekreační objekty. Tyto objekty jsou však umístěny mimo stanovené ochranné 
pásmo, což vylučuje expozici osob trvalého charakteru v tomto pásmu. 

V rámci posouzení vlivu neionizujícího záření (viz Příloha č. 5) bylo pro nové dvojité vedení 
provedeno stanovení minimální přípustné výšky fázových vodičů pro nadzemní dvojité vedení 
400 kV tvaru Dunaj a pro dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj v souběhu s dvojitým vedením 110 kV 
tvaru Soudek. 

 
Pro realizaci nadzemního dvojitého vedení 400 kV s označením V434/834 byly stanoveny 
následující minimální projektované výšky spodních fázových vodičů: 

 pro dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V456/V803) – 12,5 m, 

 pro dvojité vedení 400 kV tvaru Dunaj (V456/V803) v souběhu s dvojitým vedením 110 kV 
tvaru Soudek – 12,5 m. 

Minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem hodnoty 
12,5 m pro nové dvojité vedení tvaru Dunaj vyhovuje hygienickému limitu modifikované intenzity 
elektrického pole Emod stanovené dle NV č. 291/2015 Sb. a metodického návodu.  
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Minimální projektovaná výška spodních fázových vodičů je zvolena 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 vedení). 

Pro minimální projektovanou výšku fázových vodičů nad normálním terénním profilem byla pro 
posuzované vedení určena šíře pásma vlivu elektrického a magnetického pole. 

Pásmo vlivu elektrického pole působí do vzdálenosti 34 m na obě strany od osy posuzovaného 
vedení a v případě souběžného vedení v pozici zleva pak 34 m napravo od osy posuzovaného 
vedení. Mezi posuzovaným a souběžným vedením se pásma vlivu prolínají. Pro stanovené pásmo 
vlivu nepřekračuje intenzita elektrického pole v žádném bodě ve výšce 1,8 m nad zemí hodnotu 10 
kV.m-1. 

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. 

Respektováním minimální projektované výšky spodních fázových vodičů bude zajištěno, že 
v blízkosti navrhovaného nového dvojitého vedení nebude překročena nejvyšší přípustná hodnota 
modifikované intenzity elektrického pole Emod a bude tak zajištěna ochrana veřejného zdraví 
v souladu s požadavky platných legislativních předpisů (tj. v souladu s Nařízením vlády 
č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění a metodickým 
návodem Ministerstva zdravotnictví). 

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. 

Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální projektované výšky 
spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem lze konstatovat, že tím budou zároveň 
dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a realizací záměru nedojde k žádnému navýšení 
zdravotního rizika neionizujícím zářením. 

Variantní řešení trasy 

Variantní řešení trasy záměru nebylo podrobně posuzováno z hlediska možných vlivů 
neionizujícího záření na veřejné zdraví.  

Vzhledem k identickému technickému řešení variant trasy lze předpokládat, že při dodržení 
podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální projektované výšky spodních fázových 
vodičů nad normálním terénním profilem budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu 
veřejného zdraví a realizací záměru nedojde k žádnému navýšení zdravotního rizika neionizujícím 
zářením. 

 

D.I.3.6 Vznik rušivých vlivů 

 Výstavba 

Trasa záměru 

Během výstavby nového dvojitého vedení lze očekávat rušivé vlivy zejména v podobě hlukových 
emisí, které byly podrobně popsány v předešlých kapitolách. Tyto vlivy budou pouze krátkodobé 
a prostorově omezené. Z hlediska možnosti negativního ovlivnění životního prostředí 
vč. obyvatelstva jsou však nevýznamné. 

Variantní řešení trasy 

Variantní řešení trasy záměru nebylo podrobně posuzováno z hlediska vzniku možných rušivých 
vlivů. Vzhledem k identickému technickému řešení variant trasy lze předpokládat nevýznamné, 
časově a prostorově omezené vlivy v podobě hlukových emisí. 
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 Provoz 

Za vlhkého počasí mohou vznikat akustické jevy v důsledku tzv. korony (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. 

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 signál televize, radia, mobilních telefonů a mobilního internetu 

Rušení signálů provozem zvn je málo pravděpodobné. Izolátorové závěsy, navrhované pro nové 
dvojité vedení, prošly zkouškou rádiového rušení podle IEC, ČSN a oborových norem a musí 
požadavkům norem vyhovovat. Další používané armatury musí obdobně splňovat požadavky na 
rádiové rušení. Používané svazkové vodiče splňují podmínky minimálního průměru vodičů a 
svazkového kroku s ohledem na rádiové rušení. Pokud by přesto došlo výstavbou záměru nebo 
jeho provozem ke snížení kvality přijímaného signálu, bude po provedení měření provedeno 
nápravné opatření.  

Obecně zásadní vliv na kvalitu přijímaných signálů mají např. zařízení sítě LTE, která byla jako 
zdroj rušení identifikována řádově ve stovkách případů jen za období posledního roku, oproti tomu 
bylo vedení zvn jako zdroj rušení identifikováno za posledních cca 5 roků v řádu jednotek. 

Pokud je zjištěn zdroj rušení, musí být opatření provedeno na straně majitele nebo provozovatele 
tohoto zdroje. Provozovateli zdroje rušení je vydána výzva k odstranění rušení s termínem. Tento 
je stanoven dle povahy rušícího zdroje, kdy např. u zvn je brán ohled na technické možnosti 
odstávky vedení.  Na straně „stěžovatele“ se provádějí opatření, pokud je „rušení“ identifikováno 
např. jako neodolnost přijímacího zařízení.  

 

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

D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody 

Trasa záměru 

Trasa záměru se dotýká celkem 33 vodních toků, přičemž mezi významné (dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 178/2012, v platném znění) patří Bečva a Odra. Trasa záměru se dotýká rovněž několika malých 
vodních ploch. Trasa záměru přechází přes evidované území bažin a močálů a dále prochází přes 
záplavová území a aktivní zóny záplavových území řek Bečvy, Luhy, bezejmenného přítoku 
Vráženky a řeky Odry. Umístěním stožárů v aktivních zónách záplavových územích řek Bečvy 
(stožáry č. 316 – 319), Luhy (stožár č. 336) a Odry (stožár č. 369 a 370) však nedojde k zásadní 
změně odtokových poměrů v dotčeném území oproti stávajícímu stavu, příhradové stožárové 
konstrukce nepředstavují zásadní překážku přirozenému odtoku povodňových vod. 

Trasa záměru neprochází přes ochranná pásma vodních zdrojů, nezasahuje do chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod ani území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Trasa nového 
dvojitého vedení zasahuje v úseku mezi stožáry č. 315 – 328 do ochranného pásma II. stupně 
zdrojů přírodních minerálních vod lázeňského místa Teplice nad Bečvou. Lze předpokládat, že 
záměr významným způsobem neovlivní kvalitu těchto zdrojů.  
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Základy stožárových konstrukcí jsou umisťovány zásadně mimo koryta vodních toků, takže 
nebudou ovlivněny hydraulické parametry vodních toků. Za normálních vodních stavů zůstávají 
stožárová místa trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými vodami. 

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 50341-
2-19. 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. 

Trasa záměru prochází na území Moravskoslezského kraje zranitelnými oblastmi v katastrálních 
územích Hynčice u Vražného, Vražné u Oder, Mankovice, Suchdol nad Odrou, Kletné a Hladké 
Životice. Celá trasa nového dvojitého vedení se nachází v citlivé oblasti. 

Varianta 1 

Trasa varianty 1 kříží celkem 24 vodních toků, přičemž mezi významné (dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 178/2012, v platném znění) patří Odra. V trase varianty 1 se nachází rovněž malá vodní plocha, 
uvedená v evidenci DIBAVOD, VÚV TGM. Trasa varianty 1 přechází přes záplavové území i aktivní 
zóny záplavového území řeky Grasmanky a řeky Odry.  

Trasa varianty 1 neprochází přes ochranná pásma vodních zdrojů, nezasahuje do chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod ani území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Trasa varianty 1 
nového dvojitého vedení nezasahuje do ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod.  

Trasa varianty 1 prochází na území Moravskoslezského kraje zranitelnými oblastmi v katastrálních 
územích Nový Jičín – Dolní Předměstí, Šenov u Nového Jičína, Kunín, Bernartice nad Odrou, 
Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. Celá varianty 1 nového dvojitého vedení se nachází v citlivé 
oblasti. 

Varianta 2 

Trasa varianty 2 kříží celkem 24 vodních toků, přičemž mezi významné (dle přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 178/2012, v platném znění) patří Odra. V koridoru varianty 2 se nenacházejí žádné vodní plochy. 
Trasa varianty 2 přechází přes záplavové území i aktivní zóny záplavového území řeky Odry. 

Trasa varianty 2 neprochází přes ochranná pásma vodních zdrojů, nezasahuje do chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod ani území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Trasa varianty 2 
nového dvojitého vedení nezasahuje do ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod.  

Trasa záměru prochází na území Moravskoslezského kraje zranitelnými oblastmi v katastrálních 
územích Vlčnov u Starého Jičína, Hůrka, Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Kunín, 
Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. Celá trasa varianty 2 nového dvojitého vedení se nachází 
v citlivé oblasti. 

 Výstavba 

Základy stožárových konstrukcí jsou ve všech variantách trasy záměru umisťovány zásadně mimo 
koryta vodních toků, takže nebudou ovlivněny hydraulické parametry vodních toků. Za normálních 
vodních stavů zůstávají stožárová místa trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými vodami. 

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 50341-
2-19. 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. Během výstavby nebude vjížděno do vodních toků. 

Vliv na povrchové vody lze předpokládat pouze v období výstavby vedení. 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. 
V místě výstavby jednotlivých stožárových míst může teoreticky dojít k přechodnému ovlivnění 
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jakosti povrchového odtoku zejména ve fázi hloubení výkopů pro základy stožárů a během 
výstavby dočasných příjezdových cest. Riziko lokálního znečištění povrchových vod drobnými 
úkapy ropných látek z dopravních mechanizmů bude minimalizováno dodržováním pracovních 
postupů, zhotovitel stavby je povinen používat pouze dopravní a mechanizační prostředky 
s platnou kontrolou technického stavu vozidel a během výstavby vedení udržovat co nejlepší 
technický stav těchto prostředků. Případné úkapy ropných látek budou neprodleně sanovány. 
Během výstavby záměru nejsou produkovány žádné splaškové odpadní vody, které by mohly 
ohrozit kvalitu povrchových vod. Tyto vlivy lze proto považovat za minimální. 

Během výstavby nadzemního vedení v jakékoliv z variant trasy při dodržení výše uvedených 
podmínek by neměla být kvalita povrchových vod ani vodních zdrojů významně ovlivněna. 

 Provoz 

Z provozu nového dvojitého vedení v jakékoliv z variant trasy 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. 

Záměr neovlivní množství ani jakost povrchových vod, vodní zdroje nebudou provozem záměru 
ovlivněny. 

Během výstavby a následného provozu nového dvojitého vedení v jakékoliv z variant trasy nebude 
ovlivněno množství a jakost povrchových vod ani vodních zdrojů. 

 

D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody 

 Výstavba 

Stavební činnosti budou dle předběžných odhadů prováděny v převážné části stožárových míst 
nad stávající hladinou podzemní vody. 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. 

Případný vliv na režim podzemních vod lze očekávat pouze při provádění výkopových prací 
a betonáže základů stožárů. Při provádění těchto prací by mohlo dojít k místnímu přechodnému 
zhoršení jakosti podzemních vod. V rámci hydrogeologického průzkumu bude posouzeno podloží 
a zjištěna hladina podzemní vody vzhledem k umístění stožárových míst. S ohledem na možné 
ovlivnění podzemní vody budou případně stanovena opatření k ochraně těchto vod. 

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. 
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Během výstavby při dodržení pracovních postupů a ZOV nebude ovlivněno množství a jakost 
podzemních vod. 

 Provoz 

Vlastní provoz nadzemního vedení v jakékoliv z variant trasy neovlivní množství ani jakost 
podzemních vod. 

Podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru v jakékoliv z variant trasy ovlivněny. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

 Výstavba 

Pro realizaci záměru v jakékoliv variantě trasy bude nutný trvalý zábor zemědělské půdy pro 
umístění základů stožárů a dočasný zábor po dobu realizace díla pro transportní, stavební a 
montážní činnosti. 

K trvalému záboru ZPF dojde v jednotlivých stožárových místech v rozsahu základů stožárové 
konstrukce. Dočasný zábor pozemků ZPF v období výstavby (menší ovšem než 1 rok) bude nutný 
pro vytvoření dočasných přístupových cest a pojezdového pruhu pod vedením pro provoz dopravní 
techniky a stavebních mechanizmů a pro manipulační prostory pro montáž stožárů. 

Realizace přístupových cest do manipulačních prostorů v bezprostředním okolí stožárů bude 
respektovat závěry a doporučení vycházející ze zpracovaného biologického hodnocení záměru 
(viz Příloha č. 8). 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. 

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 je nutno šetrně skrýt ornici, dle inženýrsko-geologického průzkumu 
a po ukončení stavby skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci terénních úprav. 

V průběhu výstavby a vedení se nepředpokládá, že by měla nastat významná kontaminace nebo 
eroze půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek (např. pohonné 
hmoty, maziva apod.) budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního plánu. 

Při realizaci výstavby dojde k manipulaci s ornicí a drnem zhruba v rozsahu základů stožárových 
konstrukcí. Ve stožárových místech budou hloubeny výkopy pro základové patky. Přesná bilance 
zemních prací není v této fázi projektové přípravy k dispozici. Tyto zemní práce budou spojeny 
s vlivy na zemědělský a lesní půdní fond a nepředstavují významný zásah do půdního fondu ani 
do horninového prostředí.  

Zábor ze ZPF bude posuzovaným záměrem i jeho variantami dotčen ve všech třídách ochrany. Na 
zábor ZPF v I. a II. třídě ochrany se nevztahuje 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). Při terénních pracích, které budou prováděny 
během výstavby vedení, je důležité dodržovat ustanovení podle § 8 zákona č. 334/1992 Sb. 
v platném znění. 

Při dodržení standardních stavebních postupů a zásad stanovených v ZOV, s ohledem na rozsah 
zemních prací, nelze předpokládat dotčení půdního povrchu větrnou ani vodní erozí, což je dáno 
zejména rychlostí výstavby a bezprostřední rekultivací po dokončení stavebních prací.  

Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen 
v minimální míře vzhledem k malému zastoupení lesních pozemků ve všech variantách trasy 
záměru.  



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 280 / 367 

 

Stavebník je dle § 13 odst. 3 písm. d) lesního zákona č. 289/1995 Sb. v platném znění 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. 

Trasa záměru 

V případě záměru se předpokládá trvalý zábor ze ZPF v rozsahu cca 0,8 ha, v celé trase dojde 
k trvalému odnětí na PUPFL v rozsahu cca 0,01 ha, trvalé omezení PUPFL se předpokládá v šíři 
koridoru vedení v rozsahu cca 8,4 ha. 

Odborným odhadem stanovené množství skrývané ornice činí cca 1 530 m3 a předpokládá se 
odvoz cca 7 000 m3 přebytečné podorniční zeminy. ZPF bude posuzovaným záměrem dotčen ve 
všech třídách ochrany, přičemž 9,6 % stožárů je umístěno na půdách I. třídy ochrany, 44,7 % na 
půdách II. třídy ochrany, 25,5 % na půdách III. třídy ochrany, 18,1 % na půdách IV. třídy ochrany 
a 2,1 % stožárů na půdách V. třídy ochrany. 

Trasa záměru v oblasti lomového bodu R4 (stožár č. 323) přechází přes sesuvná území, na ploše 
potenciálního plošného sesuvu se nachází stožár č. 343. V úseku mezi stožáry č. 376 – 384 mezi 
obcemi Mankovice a Suchdol nad Odrou prochází trasa záměru přes plošně rozsáhlé sesuvné 
území přírodního původu, stožáry č. 377 – 383 jsou umístěny na sesuvném území, lomový bod 
R16 (stožár č. 380) zasahuje svahovou nestabilitu přírodního původu, příčinou této nestability je 
vodní eroze a akumulace. 

V rámci další projektové přípravy záměru bude proveden podrobný geologický průzkum trasy 
s posouzením lokalit s výskytem sesuvů. Případné nebezpečí narušení stability půd v důsledku 
sesuvů se může vyskytovat u obce Hluzov a Suchdol nad Odrou, toto riziko bude minimalizováno 
v rámci projektové přípravy a technickými opatřeními ve fázi realizace záměru. Přítomnost 
sesuvných území může mít vliv na způsob zakládání stožárových konstrukcí.  

Vlivy na půdu v období výstavby záměru lze celkově hodnotit jako malé a časově a prostorově 
omezené. 

Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků 
zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Výstavba záměru 
nezvyšuje významně riziko vzniku vodní nebo větrné eroze v daném území. V průběhu výstavby 
záměru se nepředpokládá významné utužení půdy, jelikož výstavba stožárových konstrukcí 
nebude probíhat za nevhodných vlhkostních podmínek. 

Z tohoto důvodu je možné hodnotit celkový vliv záměru na půdu jako málo významný. 

Varianta 1 

V případě varianty 1 se předpokládá trvalý zábor ze ZPF v rozsahu cca 0,64 ha, trvalé odnětí 
PUPFL v rozsahu cca 0,01 ha, trvalé omezení PUPFL se předpokládá v šíři koridoru vedení 
v rozsahu cca 5,4 ha. 

Odborným odhadem stanovené množství skrývané ornice činí cca 1 000 m3 a předpokládá se 
odvoz cca 5 000 m3 přebytečné podorniční zeminy. ZPF bude trasou varianty 1 dotčen ve všech 
třídách ochrany, podrobnější hodnocení nebylo provedeno vzhledem k tomu, že není známo 
konkrétní umístění stožárových konstrukcí. Trasa varianty 1 prochází mezi lomovými body R7 – 
R8 a R11 – R12 sesuvná území. 

Vlivy na půdu v období výstavby pro variantu 1 lze celkově hodnotit jako malé a časově a 
prostorově omezené. 
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Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků 
zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální.  

Z tohoto důvodu je možné hodnotit celkový vliv varianty 1 na půdu jako málo významný. 

Varianta 2 

V případě varianty 2 se předpokládá trvalý zábor ze ZPF v rozsahu cca 0,6 ha, trvalé odnětí PUPFL 
v rozsahu cca 0,01 ha, trvalé omezení PUPFL se předpokládá v šíři koridoru vedení v rozsahu cca 
3 ha. 

Odborným odhadem stanovené množství skrývané ornice činí cca 1 530 m3 a předpokládá se 
odvoz cca 4 500 m3 přebytečné podorniční zeminy. ZPF bude trasou varianty 2 dotčen ve všech 
třídách ochrany, podrobnější hodnocení nebylo provedeno vzhledem k tomu, že není známo 
konkrétní umístění stožárových konstrukcí. Trasa varianty 2 prochází mezi lomovými body R1a – 
R1 a R8 – R9 sesuvná území. 

Vlivy na půdu v období výstavby pro variantu 2 lze celkově hodnotit jako malé a časově a 
prostorově omezené. 

Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků 
zastavěním pro základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální  

Z tohoto důvodu je možné hodnotit celkový vliv varianty 2 na půdu jako málo významný. 

 Provoz 

Vlastní provoz přenosového vedení v jakékoliv variantě trasy neovlivní jakost půd. 

Pro 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 vedení se nepředpokládá, že by měla nastat kontaminace nebo eroze 
půdy. V průběhu realizace lze, a bude podmínkami ve stavebním povolení nařízeno, vhodným 
opatřením těmto negativním vlivům zamezit. 

V průběhu vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by měla nastat významná kontaminace 
nebo eroze půdy. Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů bude v dotčeném území 
minimální. 

Případné havárie v době provozu, spojené s úkapy ropných látek (např. pohonné hmoty, maziva 
apod. při údržbě ochranného pásma) budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního 
plánu. 

Z hlediska znečištění půd, při dodržení standartních stavebních postupů při výstavbě záměru 
v jakékoliv variantě trasy nebude půda negativně ovlivněna. 

Záměr v jakékoliv variantě trasy nezvyšuje riziko eroze půdy. Nebezpečí narušení stability půd 
v důsledku sesuvů během provozu vedení bude v dotčeném území minimální. 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  

 Výstavba 

Záměr v žádné z jeho variant trasy si nevyžádá žádné dodatečné nároky na těžbu nerostných 
surovin (otvírání nových ložisek, navýšení těžby ze stávajících zdrojů apod.). Všechny potřebné 
materiály (beton, ocelové konstrukce stožárů a technologie, lana, izolátory apod.) budou na 
staveniště dovezeny dodavatelským způsobem. V průběhu výstavby je vždy postupováno 
v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, čímž je minimalizováno riziko vlivu 
na přírodní zdroje. 

Trasa záměru 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV nezasahuje do žádného území ložisek surovinových zdrojů. 
Trasa záměru přímo nezasahuje do žádného místa odběru podzemních, popř. povrchových vod; 
dotýká se ochranného pásma II. stupně (II A i II B) zdrojů přírodních minerálních vod lázeňského 
místa Teplice nad Bečvou v úseku mezi stožáry č. 315 – 328. Vzhledem k malému rozsahu 
terénních prací a časovému i prostorovému rozložení lze za dodržení standardních podmínek pro 
výstavbu předpokládat minimální riziko ohrožení těchto zdrojů přírodních minerálních vod. 

Posuzovaným záměrem je z přírodních zdrojů nejvíce dotčena zemědělská půda a to trvalým 
záborem pro umístěním stožárových konstrukcí. Určitý, byť minimální, zásah do přírodních zdrojů 
představují výkopy pro základy stožárů během výstavby vedení. Základy stožárů budou blokové, 
případně stěnové, s předpokládanou hloubkou založení do cca 3 m. Základové patky stožárů tvoří 
z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její kvalitu. 
Pro zajištění stability stožárů a optimalizaci návrhu základů stožárů při přípravě stavebních činností 
bude v jednotlivých stožárových místech proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

V průběhu výstavby zvn se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů, vliv 
záměru na přírodní zdroje hodnotit jako nevýznamný a časově a prostorově omezený. 

Varianta 1 

Úsek trasy varianty 1 od Hodslavic až po Nový Jičín (od odbočení od páteřního vedení V403/803 
až po lomový bod R10) se nachází v chráněném ložiskovém území Česká část Hornoslezské 
pánve, v rámci tohoto CHLÚ dochází k územnímu střetu s plochou výhradního ložiska Mořkov-
Frenštát a plochou schváleného prognózního zdroje vyhrazených nerostů Nový Jičín-Hodslavice. 

Způsob zakládání stožárových konstrukcí je identický ve všech variantách trasy, proto lze i vliv na 
zemědělskou půdu i ve variantě 1 považovat za identický, tedy za nevýznamný. 

V průběhu výstavby zvn se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů, vliv 
záměru na přírodní zdroje hodnotit za nevýznamný a časově a prostorově omezený. 

Varianta 2 

Stejně jako v případě trasy varianty 1 dochází k územnímu střetu s CHLÚ Čs. část Hornoslezské 
pánve, dále dochází k územnímu střetu s ložiskem výhradní plochy Choryně a dobývacím 
prostorem těženým Choryně. 

Způsob zakládání stožárových konstrukcí je identický ve všech variantách trasy, proto lze i vliv na 
zemědělskou půdu i ve variantě 2 považovat za identický, tedy za nevýznamný. 

V průběhu výstavby zvn se nepředpokládá, že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů, vliv 
záměru na přírodní zdroje hodnotit za nevýznamný a časově a prostorově omezený. 

 Provoz 

Provoz vedení v jakékoliv variantě trasy nevznáší žádné nároky na přírodní zdroje. 

V průběhu vlastního provozu vedení v jakékoliv z jeho variant trasy se nepředpokládá, že by mohlo 
nastat znehodnocení či kontaminace přírodních zdrojů.  
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D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) 

Vlivy na biologickou rozmanitost vycházejí ze zpracovaného biologického průzkumu a 
autorizovaného hodnocení vlivu zamýšleného zásahu dle § 67 ZOPK (viz příloha č. 7). 

V rámci výstavby byly uvažovány tyto vlivy: 

 trvalý (výstavba základů stožárů) nebo dočasný (dočasná zařízení stavby, operativní 
přístupové cesty) zábor biotopů, nebezpečí „nechtěné likvidace“ jedinců méně mobilních a 
terestrických druhů; 

 změna charakteru biotopů – změna diverzity, poměru druhového zastoupení, změna 
poměru vegetačního krytu (bylinný vs. dřevinný pokryv); 

 vznik migrační bariéry (z ornitologického hlediska); 

 hluk, vibrace – rušení, zásah do akustického klidu (pohody) dotčených organismů v době 
výstavby záměru; 

 riziko nestandardních situací (havárií, znečištění polutanty) vodního, půdního prostředí 
během výstavby.  

V rámci provozu byly uvažovány tyto vlivy: 

 stálá migrační bariéra (z ornitologického hlediska); 

 hluk, vibrace – rušení v případě údržby OP, popř. servisních prací; 

 riziko nestandardních situací (havárií, znečištění polutanty) vodního, půdnFího prostředí 
během údržby OP, popř. servisních prací.  

Záměr během výstavby může představovat negativní dopady na jedince – plazy a hnízdící ptáky, 
savce, terestrické bezobratlé a cévnaté rostliny. Negativní projevy lze snížit dodržením 
prostorových i časových ochraných opatření. 

Záměr nebude představovat vliv na populace druhů. Výstavbou a provozem záměru nedojde 
k fragmentaci krajiny a rozdělení populací. 

Výše uvedené vlivy lze označit za přímé, mezi nepřímé lze zařadit změnu charakteru biotopů (z 
hlediska následné změny diverzity).  

V následujících podkapitolách je na základě výše uvedených odborných podkladů uvedeno 
závěrečné shrnutí vlivů na faunu, flóru a ekosystémy dle jednotlivých variant trasy zvn. 

 

D.I.7.1 Vlivy na faunu 

Ptáci 

Z hlediska negativního ovlivnění ornitofauny byly zvažovány tyto vlivy: 

 terénní zásahy a zábor potenciálních biotopů (hnízdních, potravních) v rámci výstavby 
stožárových základů a samotných stožárů; 

 prokácení porostů a jejich udržování v ochranném pásmu pod vedením, které souvisí s 
počáteční změnou stávajících biotopů; 

 rušení spojené s terénními zásahy (vč. kácení dřevin a keřových porostů) a samotnou 
výstavbou vedení zvn. Rušení se projevuje přímo v zájmovém území a také v jeho těsné 
blízkosti. Kritickým obdobím je zejména doba hnízdění; 

 možnost poranění ptáků při nárazu do vodičů, zemnícího lana nebo stožárových konstrukcí 
při nevhodném počasí. Toto riziko je teoreticky reálné v celé délce trasy vedení, ale 
negativní vliv lze obecně očekávat pouze v místech s významnými migračními tahy ptactva. 
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Riziko poranění elektrickým proudem je díky konstrukčnímu řešení stožárových konstrukcí 
vyloučeno; 

 možnost náhodného střetu jedince s technikou nebo obsluhou při činnostech údržby vedení. 
U ptáků se jedná zejména o případné kácení a vyřezávání dřevin v době hnízdění, u 
zemních hnízdičů je jisté riziko i při pojezdech techniky. 

Trasa záměru 

Na základě výsledků biologického průzkumu lze konstatovat, že v základní trase nedojde k 
odstranění charakterově ojedinělých nebo jinak vzácných stanovišť a porostů. Linie stavby je 
vedena citlivě s ohledem na významnější prvky přírody a krajiny, většina trasy vede po bezlesých 
otevřenějších antropogenních biotopech - polích, loukách a pastvinách. Případné průseky jsou 
lokalizovány v takových stanovištích, která se (charakterově) v okolí nachází v dostatečném 
množství a diverzita na ně vázaná má dostatečnou rezervu. Částečně je možné uvést, že průseky 
v lesních porostech znamenají příležitosti pro další druhy díky nové nabídce většího spektra biotopů 
(přechodové zóny lesa a exponovanějších prostor). 

Ale i přes fakt, že základní trasa včetně stožárových míst je v co největší míře lokalizována mimo 
nejcennější biotopy, byla biologickým průzkumem zjištěna užší vazba (tj. hnízdní a potravní biotop) 
na zkoumanou linii u 5 zvláště chráněných druhů (dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném 
znění): silně ohrožený chřástal polní (SO), křepelka polní (SO), koroptev polní (O), ťuhýk 
obecný (O) a moták pochop (O). Pro tyto druhy se doporučuje získat výjimku dle § 56 ZOPK 
z důvodu zásahu do jejich biotopů. 

Vzhledem k tomu, že největší potenciální negativní dopady záměru na ornitofaunu lze očekávat 
během výstavby záměru, popř. během údržby OPV, jsou navržena zmírňující opatření (kapitola 
D.IV) zaměřená především na termínová omezení prací v nejkritičtější době, tj. v době hnízdění. 
S tím je samozřejmě spojeno i omezení kácení dřevin na mimovegetační období. 

Na žádném místě, kterým záměr prochází, nebylo zjištěno vážné přímé či nepřímé ohrožení 
existence zjištěných druhů. Stavební a terénní zásahy budou prováděny pouze bodově – nebude 
degradována významnější plocha nebo nebude zasažena celá sledovaná linie vedení.  

 

Vizuální značení lanových konstrukcí z hlediska poranění migrujících ptáků 

Reálná, byť těžko odhadnutelná, je možnost poranění letícího jedince vlivem nárazu do zemnícího 
lana el. vedení. S přihlédnutím ke zkušenostem ze zahraničí a k principu předběžné opatrnosti je 
navrženo umístění vhodných optických prvků na zemnící lano v místech tahů, tedy především nad 
významnějšími vodními toky, v místech biokoridorů a v místech, kde probíhají přirozené migrace 
nebo transfery populací ptáků. Za standardního počasí k úrazům prakticky nedochází, el. vedení 
je dostatečnou optickou bariérou. Umístění vizuálních prvků na zemnící lano slouží především za 
zhoršených klimatických podmínek, kdy se viditelnost zhoršuje. V rámci biologického hodnocení 
byla navržena tři místa k optické ochraně zemnícího lana: křížení řeky Bečvy a Odry, dále okolí 
rybníků Dolní a Horní Bělotín a křížení s vodním tokem Luha. Optické značení úseku křížení trasy 
zvn s vodním tokem Bečvy a Odry vychází i z navržených opatření v rámci hodnocení vlivů na 
lokality soustavy Natura 2000. 

 

Úrazy ptáků elektrickým proudem 

K problematice úrazů a usmrcování ptáků elektrickým proudem lze uvést, že v případě vedení o 
napěťové hladině 400 kV je toto riziko zcela zanedbatelné, neboť nejmenší vzdálenost mezi 
fázovým vodičem a ocelovou konstrukcí, kterou by ptáci museli rozpětím křídel překlenout a tím 
způsobit krátké spojení, činí kolem 4 m. Dosedáním a vzletem ptáků na jakémkoli místě stožárové 
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konstrukce vedení napěťové hladiny 400 kV není ohrožena bezpečnost ptáků, vyskytujících se na 
území ČR. 

Celkově lze konstatovat, že dopady na potenciální hnízdiště nebo potravní biotopy budou na 
únosné míře, malé nebo žádné. Případné ovlivnění se bude týkat ptáků pouze na úrovni jedinců, 
nikoliv populací. K zabránění náhodného usmrcování jedinců na hnízdech či jiným podobným 
zásahům jsou stanovena ochranná opatření (viz kapitola D.IV.). Případné negativní vlivy mírní 
rovněž fakt, že v širším i bezprostředním okolí záměru se vyskytují charakterově shodné biotopy 
v dostatečném množství a rozloze, proto nelze předpokládat, že realizace záměru výrazně sníží 
hnízdní či potravní potenciál území pro zjištěné druhy. Zranění elektrickým proudem je díky 
konstrukci vedení vyloučené. Riziko střetů lze částečně zmírnit instalací vhodné optické signalizace 
na prvky vedení v nejproblematičtějších úsecích (viz kapitola D.IV.). 

Varianta 1 a 2 

Zásadním aspektem pro vyhodnocení vlivů jednotlivých variant na biologickou rozmanitost je část 
společného úseku trasy varianty 1 a 2, který přechází přes CHKO Poodří. Jedná se o území, kde 
se překrývá celá řada chráněných území (CHKO, EVL, PO, mokřad mezinárodního významu, 
nadregionální ÚSES). Z hlediska ovlivnění ornitofauny se pak jedná o zcela zásadní úsek, což 
dokládá i významně negativní hodnocení vlivů na ptačí oblast Poodří v rámci vyhodnocení vlivů na 
lokality soustavy Natura 2000. Významně ovlivněným druhem bude ohrožený moták pochop, 
pro nějž je dotčené území zásadním a nezastupitelným potravním biotopem. Výstavbou nového 
koridoru zvn dojde k fragmentaci potravního biotopu. Menší, fragmentované plochy, jsou pro 
pochopy neatraktivní a vytvářejí tzv. prázdné potravní zóny. Zachování perspektivních potravních 
biotopů přímo souvisí s udržením funkčních hnízdišť motáka pochopa v CHKO Poodří. Ztrátu 
potravního biotopu nelze přitom ničím kompenzovat. Trasováním vedení zvn přes nivu Odry dojde 
navíc k narušení migračních tras ptáků (ovlivněnými druhy budou např. kopřivka obecná, bukač 
velký i čáp černý). 

V případě varianty 1 dojde k zásahu do biotopu 5ti zvláště chráněných druhů ptáků, přičemž 
ovlivněnými druhy budou stejně jak u základní trasy silně ohrožené druhy chřástal polní a křepelka 
polní a ohrožené druhy koroptev polní, ťuhýk obecný a moták pochop.  

V případě varianty 2 dojde k zásahu do biotopu 5ti zvláště chráněných druhů ptáků, přičemž 
ovlivněnými druhy budou silně ohrožené druhy chřástal polní a křepelka polní a ohrožené druhy 
ťuhýk obecný a moták pochop. 

Vzhledem k očekávanému významnému ovlivnění ornitofauny v úseku trasy zvn, vedoucí přes 
CHKO Poodří, je možné konstatovat, že varianta 1 a 2 bude mít významný vliv na zvláště chráněné 
druhy ptáků. Výstavbou vedení zvn, trasovaného přes CHKO Poodří, dojde ke ztrátě potravního 
biotopu motáka pochopa, kterou nelze přitom ničím kompenzovat. Vedení variant 1 a 2 přes 
pravidelně využívaný potravní okrsek významně zvyšuje riziko střetů tohoto druhu s prvky vedení 
a celkově snižuje atraktivitu dotčeného území pro motáka pochopa. Variantní řešení trasy tak nelze 
doporučit k realizaci. 

Obojživelníci 

Trasa záměru 

V některých úsecích koridoru základní trasy zvn jsou dle biologického průzkumu vhodné podmínky 
pro trvalý výskyt i rozmnožování obojživelníků (přítomnost byla ve vhodných biotopech zjištěna u 
nevelkého počtu adultních jedinců, v době průzkumu nebyly nalezeny snůšky, larvální stádia 
obojživelníků). Konkrétní místa stožárů jsou vhodně umístěna mimo střetové prostory (ve smyslu 
ochrany obojživelníků). 

Případný negativní vliv záměru na batrachofaunu však obecně spočívá v případné likvidaci a 
trvalém záboru těchto biotopů nebo i v dočasném zásahu do vhodného biotopu v období s nejvyšší 
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aktivitou. Nejexponovanějším obdobím je doba jarní aktivity reprodukčně aktivních jedinců a doba 
metamorfózy – přeměny larválních stádií, resp. přechod z vodní fáze na terestrickou.  

Migrační aktivity bývají zpravidla situovány do jarního období a následně případně do konce 
července až srpna. Výsledky zde však neukazují na masívnější tah nebo výskyt v žádném 
z uvedených období. I v případě, že by v budoucnu populace v blízkosti záměru vzrostly a migrace 
by byla významnější, rozhodně nebude záměrem nijak ohrožena v žádné fázi záměru. Druhy, které 
jsou vázány na vodní prostředí pouze v době rozmnožování a zbytek vegetační doby tráví 
terestricky – v okolních biotopech (ropuchy, skokani hnědé řady), byly v rámci průzkumu sice 
nalézány, ale jejich četnost v místech průzkumu není velká. Případný negativní dopad záměru na 
obojživelníky (ve fázi výstavby nebo údržby ve fázi provozu) se tedy týká pouze teoreticky této 
skupiny živočichů, a to na bázi jedinců. Místní populace v žádném případě záměrem tohoto typu 
nebudou ohroženy a záměr s sebou nepřináší ani dopad ve formě fragmentace území, která by 
mohla přerušit migrační cesty obojživelníků. 

V rámci předmětného záměru nedochází ve většině trasy k přímým zásahům do vhodných biotopů. 
Místa terénních a stavebních prací jsou lokalizovány v bezpečné vzdálenosti od míst rozmnožování 
či trvalé existence a také v dostatečné vzdálenosti od případných migračních prostor. Výjimkou 
může být umístění stožáru číslo 319, 368, 369 (úseky procházející nivou řeky Bečvy a Odry) a 385 
(u Kletenského potoka), kde bude případný negativní vliv během výstavby (pojezd dopravní a 
stavební techniky) minimalizován instalací dočasných naváděcích barier, určí-li tak odborný 
biologický dozor. V rámci zmírňujících opatření jsou navržena i opatření pro ochranu povrchových 
vod, což bude mít pozitivní důsledek i na ochranu obojživelníků.  

Během údržby vedení budou využívány stávající přístupové cesty, takže vodní toky, vodní plochy 
a jejich pobřežní porosty nad rámec koridoru vedení nebudou nijak dotčeny. V rámci koridoru se 
pak bude jednat pouze o údržbu ochranného pásma,  tedy odstraňování dřevin výšky nad 3 m. 

Dle přiloženého hodnocení dle § 67 ZOPK bylo v území identifikováno 10 druhů obojživelníků, 
z toho 9 druhů zvláště chráněných. Pro žádný druh obojživelníka není potřeba výjimka dle § 56 
ZOPK.  

Obojživelníci jako skupina nebude na úrovni populací záměrem dotčena. Případný vliv na 
jednotlivce bude kompenzován ochrannými opatřeními. 

Varianta 1 a 2 

V případě variantních tras není naprojektováno umístění stožárových konstrukcí, ale na základě 
biologického průzkumu lze konstatovat, že stejně jako u základní trasy představují vodní plochy 
toky, popř. plochy v trase koridoru zvn příležitostné nebo stálé migrační koridory obojživelníků. 

Trasa varianty 2 nekříží žádnou vodní plochu se stojatou vodou a významnějším potenciálem pro 
reprodukci obojživelníků, vodní toky v trase koridoru zvn poskytují příležitostné nebo stálé migrační 
koridory obojživelníků.  

Všechny vodní plochy v trase varianty V1 mají největší potenciál pro výskyt a reprodukci 
obojživelníků ve srovnání s terestrickými biotopy. 

Lze předpokládat, že stožárové konstrukce budou vždy lokalizovány mimo dosah těchto ploch a 
nebudou tedy ovlivněny současné podmínky k rozmnožování, trvalému výskytu obojživelníků, jejich 
sezónním i mimosezónním aktivitám. Za normálních vodních stavů budou tedy stožárová místa 
trvale a bezpečně mimo dotyk s povrchovými vodami. V některých případech se obojživelníci v 
prostoru koridoru ve vodotečích záměru vyskytují trvale. Důležitý biotop pro obojživelníky pak 
bezesporu představuje niva řeky Odry ve společném úseku trasy zvn v CHKO Poodří. 

Je předpoklad, že vedení bude místa s výskytem obojživelníků křižovat pouze vodiči, tedy 
v prostoru, který je mimo dosah této skupiny živočichů. Konkrétní lokalizace stožárů pak bývají 
zpravidla umístěny mimo střetové prostory (ve smyslu ochrany obojživelníků).  
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Případný negativní dopad záměru na obojživelníky (ve fázi výstavby nebo ve fázi provozu) je 
pravděpodobný pouze na teoretické úrovni nebo je málo pravděpodobný. Místní populace 
v žádném případě záměrem tohoto typu nebudou ohroženy.   

Záměr s sebou nepřináší ani dopad ve formě fragmentace území, která by mohla přerušit migrační 
koridory obojživelníků. 

Případný negativní vliv záměru na batrachofaunu však obecně spočívá v případné likvidaci a 
trvalém záboru biotopů obojživelníků nebo i v dočasném zásahu do vhodného biotopu v období 
s nejvyšší aktivitou. Nejexponovanějším obdobím je doba jarní aktivity reprodukčně aktivních 
jedinců a doba metamorfózy – přechod z vodní fáze na terestrickou.  

V rámci předmětného záměru však nedochází k zásahům do vhodných biotopů. Obecně platí, že 
prostory terénních a stavebních prací jsou prakticky vždy lokalizovány v bezpečné vzdálenosti od 
míst rozmnožování či trvalé existence.  

Lze konstatovat, že v rámci zemních, stavebních prací nelze vyloučit riziko neúmyslné likvidace 
jedinců. Velmi důležitá bude v rámci výstavby funkce biologického dozoru, který aktuálním 
monitoringem zjistí momentální stav na konkrétním biotopu a zajistí minimalizaci negativních vlivů 
- na základě zjištěných aktuálních dat zajistí optimální řešení v zájmu ochrany přírody.  

I přes neznalost umístění stožárů a vedení trasy přes citlivé území oderské nivy nelze považovat 
potenciální vlivy na obojživelníky za významné, místní populace nebudou záměrem tohoto typu 
ohroženy. 

Dle přiloženého hodnocení dle § 67 ZOPK bylo v trase varianty 1 identifikováno 10 druhů 
obojživelníků, z toho 9 druhů zvláště chráněných. Pro žádný druh obojživelníka není potřeba 
výjimka dle § 56 ZOPK.  

V trase varianty 2 bylo identifikováno 8 druhů obojživelníků, z toho 7 druhů zvláště chráněných. Pro 
žádný druh obojživelníka není potřeba výjimka dle § 56 ZOPK.  

Obojživelníci jako skupina nebude na úrovni populací variantními řešeními trasy dotčena. Případný 
vliv na jednotlivce bude kompenzován ochrannými opatřeními. 

 

Plazi 

Trasa záměru 

Výsledky biologického průzkumu ukazují, že se na lokalitách pod plánovaným vedením zvn a na 
dalších okolních expozičně vhodných lokalitách zjištění plazi trvale vyskytují a také rozmnožují, 
resp. lze rozmnožování předpokládat.  

Negativní vliv záměru na herpetofaunu spočívá v likvidaci a trvalém záboru vhodných biotopů. 

Výskyt silně ohrožené ještěrky obecné, která je na řadě míst zkoumaného území běžná, je 
soustředěn především na okraje cest a porostů. Negativním vlivem je likvidace a trvalý zábor 
vhodných biotopů a riziko přímého usmrcení v době výstavby pojezdem dopravní a stavební 
techniky. Potenciální trvalý zábor biotopů ještěrky obecné bude pouze maloplošný a riziko přímého 
usmrcení je relativně nízké díky dobré pohyblivosti a dostatečné únikové reakci. Také relativně 
malá prostorová i časová náročnost na instalaci stožárů není pro jednotlivce ještěrek dramatická. 
Záměr bude představovat pro populaci ještěrky obecné nevýznamný vliv, přesto je druh doporučen 
k výjimce dle § 56 ZOPK. 

Silně ohrožený slepýš křehký byl nacházen spíše ve vlhčích biotopech ve středních a nižších 
polohách. Jeho populace ve zkoumaném území je stabilní, reprodukující. Vzhledem k biotopům, 
které preferuje, je vliv stavby ještě méně významný než u ještěrky obecné. 

Ohrožená užovka obojková je troficky silně vázána na vodní plochy včetně toků. Pokud bude 
výstavba stožárových stání probíhat podle předložené dokumentace, nebudou její stanoviště v 
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definovaném a zkoumaném dosahu stavby ovlivněny. Pouze v rámci běžných sezónních migrací 
druhu je kontakt stavby s jedinci druhu ojediněle možný.  

Silně ohrožená užovka hladká byla nalezena ojediněle na svahu nad vodní plochou nacházející se 
v porostu dřevin ve významné zoologicko-botanické lokalitě č. 10. Zde vedení pouze křižuje 
identifikovanou lokalitu a na druh nebude mít významný vliv. Navíc se nález užovky hladké již 
neopakoval, jednalo se tedy o migrujícího jedince. Nebyl zde potvrzen stálý biotop druhu. 

Je možné konstatovat, že v některých biotopech je možnost přímého negativního ovlivnění pouze 
na úrovni jedinců (včetně jejich přirozeného reprodukčního vývoje). Negativní ovlivnění na úrovni 
populací nelze předpokládat u žádného ze zjištěných druhů plazů, protože se v okolí vyskytuje 
dostatek vhodných stanovišť pro stabilní výskyt a vývoj jejich populací. 

Dle přiloženého hodnocení dle § 67 ZOPK byly v území identifikovány 4 druhy plazů, všechny druhy 
jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. Pro druh ještěrka obecná (Lacerta agilis) je potřeba výjimka 
dle § 56 ZOPK.  

Plazi jako skupina na úrovni populací záměrem nijak dotčeni nebudou, spíše náhodně může dojít 
k úhynu jednotlivých jedinců při terénních pracích. 

Varianta 1 a 2 

Výsledky průzkumu ukazují, že se na lokalitách pod vedením a na dalších okolních expozičně 
vhodných lokalitách zjištění plazi trvale vyskytují a také rozmnožují, resp. lze rozmnožování 
předpokládat. Plazi mohou být teoreticky ohroženi nevhodným umístěním stožárových konstrukcí 
do vhodného biotopu (umístění stožárových konstrukcí pro varianty 1 a 2 není naprojektováno). 
Fragmentace území linií vodičů, které křižují biotopy vzduchem, se plazů nijak nedotkne. 

Oproti trase záměru byla v trasách variant 1 a 2 zjištěna navíc silně ohrožená ještěrka živorodá, 
která je vázána na vyšší a střední polohy lesních celků nebo porostů dřevin. Její ovlivnění nastane 
ve fázi odstraňování dřevin v rámci průseků ochranného pásu pod vedením. Výskyt užovky hladké 
je v trasách variant častější než v biotopech hlavní trasy, nicméně její četnost je stále velmi nízká 
a významné ovlivnění se nedá očekávat.  

Vlivy na plazy v případě variant trasy lze očekávat víceméně podobné jako v případě trasy záměru, 
nicméně oproti základní trase dojde k zásahu do biotopu silně ohrožené ještěrky živorodé. 

Charakter záměru, doba a způsob výstavby stožárových konstrukcí nebudou mít na existenci plazů 
v zájmovém území významný vliv. Přesto na některých lokalitách může dojít ke střetům 
s jednotlivými exempláři zjištěných druhů. Je nutné s výskytem plazů na některých biotopech 
určených pro výstavbu počítat, což vyžaduje kladné vyřízení příslušné výjimky vydávané podle §56 
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění ze zákazů stanovených §50 zákona č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. 

Dle přiloženého hodnocení dle § 67 ZOPK bylo v trasách variant 1 a 2 identifikováno 5 druhů plazů, 
všechny druhy jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. Výjimka dle § 56 ZOPK je nutná pro druhy 
ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká Coronella austriaca, ještěrka živorodá (Zootoca 
vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis). S ohledem na typ záměru není nutné kompenzovat trvalý 
zábor biotopů managementovými opatřeními, tedy budovat náhradní biotopy apod.. 

Plazi jako skupina na úrovni populací variantními řešeními trasy nijak dotčeni nebudou, spíše 
náhodně může v některých lokalitách dojít k úhynu jednotlivých jedinců, včetně silně ohrožené 
ještěrky živorodé, při terénních pracích. Potenciální negativní vliv na plazy bude kompenzován 
ochrannými opatřeními. 

 

Ryby a vodní mlži  

V rámci biologického hodnocení záměru nebyl prováděn specializovaný průzkum těchto skupin 
organismů, neboť jejich biotop nebude dotčen (stožáry jsou umisťovány v dostatečné vzdálenosti 
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od břehů vodních toků, přejezdy vodních toků budou prováděny po stávajících mostních objektech, 
popř. budou zrealizovány provizorní mostní přejezdy). Ryby a vodní mlži jako skupina nebudou 
záměrem v žádné z variant trasy vůbec dotčeni.  

Hrouzek Kesslerův (Gobio kesslerii) a velevrub tupý (Unio crassus), vyhodnocení Naturovým 
posouzením jako dotčené předměty ochrany v EVL Bečva – Žebračka, reálně dotčeni nebudou, k 
pohybu mechanizace v korytě řeky během výstavby nedojde. Riziko havárie v době výstavby lze 
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 považovat za minimální, tedy 
přijatelné. Stejně tak je málo pravděpodobná havárie v době provozu. 

Ryby a vodní mlži jako skupina nebudou záměrem v žádné z variant trasy vůbec dotčeni. 
Hypotetický negativní vliv na ně bude kompenzován ochrannými opatřeními. 

 

Savci 

Trasa záměru 

V rámci biologického průzkumu byly determinovány jak běžné druhy savců, tak druhy, které jsou 
zvláště chráněné dle zákona. Potenciální přímý negativní vliv záměru na zemní savce spočívá 
v dočasné nebo trvalé likvidaci vhodného biotopu. V rámci terénních prací pak nelze vyloučit riziko 
náhodného usmrcení jedinců nebo poškození, popř. úplnou likvidaci hnízdní nory.  

Trasa se vyhýbá větším lesním celkům, takže nové lesní průseky nebudou představovat 
významnou fragmentaci lesních porostů. Vedení zvn nepředstavuje takovou bariéru, která by 
znemožňovala migraci velkých savců. 

Ze zvláště chráněných druhů dojde v rámci kácení břehových porostů k zásahu do biotopu u silně 
ohrožené vydry říční a bobra evropského. Oba druhy byly zaznamenány v nivě Odry, ale 
předpokládá se výskyt i v rámci nivy Bečvy. Mobilita a plachost obou druhů zaručuje bezpečné 
přečkání výstavby stožáru. Přímý zásah do biotopu je však důvodem pro nutnost vyřízení výjimky 
dle § 56 ZOPK. 

Z nepůvodních druhů byl v dotčeném území zaznamenán relativně častý výskyt psíka 
mývalovitého, který je zařazen na seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem 
na Unii (tzv. "unijní seznam"). Psík může v některých oblastech působit škody na snůškách vodního 
ptactva či predačním tlakem redukovat populace obojživelníků. Může též likvidovat mláďata 
jezevců, v jejichž norách se často skrývá. Psík je hlavním přenašečem vztekliny ve východní 
Evropě. 

V rámci plánovaného záměru, v předpokládané lokalizaci a časovém horizontu prací, existuje malá 
pravděpodobnost negativního působení na populace determinovaných savců.  

Z celkového pohledu negativní ovlivnění populací záměrem nepřipadá v úvahu, pouze v případě 
náhodného střetu nebo nestandardní situace může dojít ke zranění či usmrcení jednotlivých kusů. 
Prosperita současného stavu biotopů není rovněž ohrožena.  

Letouni 

Hodnocení dle § 67 ZOPK se rovněž zabývalo řádem letounů (Chiroptera), který je v dotčeném 
území reprezentován zejména kriticky ohroženým netopýrem velkým. Letouni mohou být obecně 
ovlivněny těmito vlivy: 

 ztráta nocovišť nebo zimovišť, odstranění vhodné dřeviny s dutinou; 

 omezení potravní nabídky nebo areálu; 

 zvýšený potenciál kolizí (například silnice, dálnice, kde dochází k častým fatálním 
kolizím s mobilní překážkou); 
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 světelné emise; 

 ultrazvukové emise. 

Výstavbou vedení zvn nedojde ke ztrátě odpočinkových míst ani ke snížení potravní nabídky pro 
netopýry. Vytvořením průseků pod vedením může v krajině naopak vzniknout větší nabídka 
mikrolokalit, atraktivních pro širší druhové spektrum hmyzu. Záměr ve fázi výstavby přináší zvýšené 
riziko pohybu stavebních mechanismů. Jejich frekvence v krajině bude relativně krátkodobá a navíc 
prováděna v denní době, kdy nejsou letouni moc aktivní. Riziko kolizí je tedy vlivem záměru 
minimální. Světelné emise jsou uvažovány jako zanedbatelné riziko opět pouze ve fázi výstavby a 
ultrazvukové emise se v případě záměru nového vedení nepředpokládají. Provoz el. vedení 
představuje pouze prvky stacionární, které se pro netopýry, kteří se orientují echolokací, nejeví jako 
rizikový faktor. Riziko střetu netopýrů s prvky vedení je tedy minimální. 

Případným negativním vlivem záměru z pohledu netopýrů je tedy jen pokácením vhodné dřeviny 
pro letní kolonie.  

Na základě výsledků monitoringu v terénu v trase vedení nebylo identifikováno stanoviště (vhodný 
doupný strom) nebo jiné vhodné místo k nocování nebo zimování letounů. I přesto jsou navržena 
zmírňující opatření pro ochranu netopýrů, která spočívají zejména v termínovém omezení kácení 
případných stromů s prokázaným výskytem kolonie letounů.  

Dle přiloženého hodnocení dle § 67 ZOPK bylo v trase záměru identifikováno 12 druhů savců, 
z nichž 3 druhy jsou zařazeny mezi zvláště chráněné. Výjimka dle § 56 ZOPK je nutná pro druhy 
bobr evropský (Castor fiber) a vydra říční (Lutra lutra). Na základě výše uvedeného posouzení proto 
není nutné navrhovat pro savce mimo letouny další ochranná či jiná kompenzační opatření. 

Fauna savců je tvořena hlavně běžnými druhy zemědělské a okrajově i lesní krajiny, doplněné 
cennějšími druhy vodního prostředí (vydra, bobr). Savci jako skupina na úrovni populací nijak 
dotčeni nebudou, pouze v případě náhodného střetu nebo nestandardní situace může dojít ke 
zranění či usmrcení jednotlivých kusů, nelze vyloučit ani riziko likvidace hnízdní nory.  

V rámci biologického hodnocení záměru byl hodnocen vliv záměru na letouny. Ani s přihlédnutím 
k principu předběžné opatrnosti se významnější vliv záměru na populace netopýrů nepředpokládá, 
nedojde ani ke ztrátě odpočinkových míst. 

Záměr z hlediska savců nemůže mít významnější rušivý či jinak negativní vliv, potenciální negativní 
vlivy záměru na savce včetně letounů jsou kompenzovány ochrannými opatřeními. 

Varianta 1 a 2 

Vlivy navržených variant budou obdobného charakteru jako v případě trasy záměru.  

Přímým negativním vlivem záměru na zemní savce spočívá v likvidaci a trvalém záboru vhodných 
biotopů. V rámci zemních a stavebních prací pak nelze vyloučit riziko likvidace jedinců nebo hnízdní 
nory. V případě křečka polního lze očekávat rozšíření v zemědělsky obhospodařovaných plochách, 
kde je lokalizována řada stožárových stání. Zásah do jeho biotopu je evidentní. Odstraňování 
porostů v rámci průseků pod vedením se ve zjištěných lokalitách dotkne veverky obecné. U bobra 
evropského a vydry říční se v rámci principu předběžné opatrnosti dá předpokládat vliv v místech 
jejich výskytu, tedy především u toků v CHKO. 

Negativní ovlivnění savců záměrem představují náhodné střety nebo rušení v době realizace a 
údržby ochranného pásu vedení nebo konstrukcí. V rámci plánovaného záměru, v předpokládané 
lokalizaci a časovém horizontu prací existuje malá pravděpodobnost negativního působení na 
populace determinovaných savců. Navíc mobilita savců zaručuje v čase stavby bezpečný přesun 
z rizikového prostoru do okolí. 

Letouni 

V rámci přílohy č. 7 byla věnována pozornost řádu letounů i v případě variantních tras. Z přímo 
zaznamenaných druhů byl determinován silně ohrožený netopýr rezavý a kriticky ohrožený netopýr 
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brvitý. Přímé ovlivnění těchto létajících savců spočívá zejména v kácení vhodných doupných 
stromů. Na základě výsledků terénního monitoringu ve variantních trasách vedení zvn nebylo 
identifikováno stanoviště (vhodný doupný strom) nebo jiné vhodné místo k nocování nebo zimování 
letounů. Další možné vlivy byly popsány v rámci základní trasy vedení a jsou platné i pro trasy 
variantní. 

Dle přiloženého hodnocení dle § 67 ZOPK bylo v trase varianty 1 identifikováno 27 druhů savců, 
z nichž 6 druhů je zařazeno mezi zvláště chráněné. Výjimka dle § 56 ZOPK je nutná pro druhy 
křeček polní (Cricetus cricetus), veverka obecná (Sciurus vulgaris), vydra říční (Lutra lutra) a bobr 
evropský (Castor fiber). Na základě výše uvedeného posouzení proto nebyly pro savce navržena 
další ochranná či jiná kompenzační opatření. 

 

V trase varianty 2 bylo identifikováno 16 druhů savců, z nichž 4 druhy jsou zařazeny mezi zvláště 
chráněné. Výjimka dle § 56 ZOPK je v případě varianty 2 nutná pro druhy vydra říční (Lutra lutra) 
a bobr evropský (Castor fiber). Na základě výše uvedeného posouzení proto nebyly pro savce 
navržena další ochranná či jiná kompenzační opatření. 

Savci jako skupina na úrovni populací nijak dotčeni nebudou, pouze v případě náhodného střetu 
nebo nestandardní situace může dojít ke zranění či usmrcení jednotlivých kusů, nelze vyloučit ani 
riziko likvidace hnízdní nory při zásahu do biotopu křečka polního.  

Ani s přihlédnutím k principu předběžné opatrnosti se významnější vliv záměru na populace 
netopýrů nepředpokládá, nedojde ani ke ztrátě odpočinkových míst. 

Záměr z hlediska savců nemůže mít významnější rušivý či jinak negativní vliv, potenciální negativní 
vlivy záměru na savce včetně letounů jsou kompenzovány ochrannými opatřeními. 

 

Bezobratlí 

Trasa záměru 

Pro vyhodnocení bezobratlých byla jako bioindikační skupina vybrána čeleď střevlíkovitých. Podle 
práce Hůrky et al. (1996) jsou všechny druhy a poddruhy střevlíkovitých druhů ČR zařazeny do 3 
základních skupin podle šíře ekologické valence a vázanosti k biotopu (reliktní, adaptabilní, 
eurytopní druhy). Na základě odchytu střevlíkovitých brouků do zemních pastí v zájmovém koridoru 
hlavní trasy je možné konstatovat, že se jedná o celkem degradované území. Přes 51 % nálezů 
střevlíkovitých se řadí do skupiny E (eurytopní), což je skupina, která nemá často žádné zvláštní 
nároky na charakter a kvalitu prostředí. Vesměs se jedná o druhy nestabilních, měnících se 
habitatů, a také druhy obývající silně antropogenně ovlivněnou krajinu. Skoro 44 % nálezů se pak 
řadí do skupiny A (adaptabilní), která reprezentuje druhy osídlující více nebo méně přirozené, nebo 
přirozenému stavu blízké prostředí. Druhy skupiny A se vyskytují i na druhotných, dobře 
regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch. Pouze necelých 5 % nálezů (2 
druhy) se řadí do skupiny R (reliktní), do které patří druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v 
současné době často charakter reliktů. Jedná se vesměs o vzácné a ohrožené druhy přirozených 
a nepříliš poškozených ekosystémů. V rámci základní trasy byly nálezy skupiny R učiněny v okolí 
obce Ústí při okraji lesa u Malhotického potoka a na levém břehu Bečvy a okolí rybníka u Hluzova. 

Co se týče zvláště chráněných druhů, tak se v dotčeném území nachází stabilní populace 
ohroženého střevlíka Scheidlerova, pro kterého bude potřeba získat výjimku dle § 56 ZOPK. 
Další zvláště chráněný druh prskavec menší byl potvrzen pouze v jediné pasti lokalizované mimo 
dosah záměru, tedy pro něj není nutná výjimka ze zákazů. V případě mravenců rodu Formica sp. 
nebyla v žádném případě kolonie nalezena v prostoru plánovaného umístění stožárů. Stejná 
situace platí i pro čmeláky rodu Bombus sp., kdy nebylo v době průzkumu zjištěno potenciálně 
ohrožené zemní hnízdo. Díky mobilitě adultů neznamená záměr pro tento zvláště chráněný druh 
jakékoliv nebezpečí. U zbývajících druhů, spadajících do obecné ochrany, sice nelze v rámci 
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výstavby a provozu záměru vyloučit negativní ovlivnění na úrovni jedinců (usmrcování, zábor 
biotopu apod.), negativní ovlivnění na úrovni populací ale nelze předpokládat.  

Dle přiloženého hodnocení dle § 67 ZOPK bylo v trase záměru identifikováno 6 zvláště chráněných 
druhů bezobratlých. Výjimka dle § 56 ZOPK je nutná pro pro střevlíka Carabus scheidleri. a základě 
výše uvedeného posouzení proto není nutné navrhovat pro savce mimo letouny další ochranná či 
jiná kompenzační opatření. 

V místech přesně určených stožárových stání nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh, mimo 
chráněného čmeláka V místech stožárů však nebylo nalezeno hnízdo a díky mobilitě dospělců 
nemá záměr na druh škodlivý vliv. Negativní dopad záměru na populace zvláště chráněných druhů 
bude zanedbatelný až nulový, maximálně na úrovni několika jedinců, nikoliv populací. Vzhledem k 
charakteru entomofauny a charakteru záměru se nespatřují žádné významné konflikty mezi 
realizací záměru a ochranou entomofauny. 

Variantní řešení 

V případě variant nebyl z důvodů neznámé lokalizace jednotlivých stožárových stání proveden 
průzkum bezobratlých v celé trase vedení, ale pouze v několika vytipovaných přírodovědně 
zachovalejších lokalitách. Orientačním průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné 
druhy bezobratlých, nicméně výskyt některých běžných druhů (např. čmelák) nelze v dalších 
úsecích trasy jednotlivých variant vyloučit.  

V rámci varianty 2 byl na základě informací AOPK ČR prověřován výskyt silně ohroženého 
páchníka hnědého v porostech hlavatých vrb nacházejících se v těsné blízkosti místa křížení 
varianty 2 se silnicí Kunín - Bernartice nad Odrou. Po několika rozborech nebyl v trouchu 
odebraném z dutin vrb zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Porost hlavatých vrb by však byl přímo 
dotčen ochranným pásmem plánovaného vedení zvn. 

Negativní dopad záměru v případě variant trasy na populace hmyzu bude zanedbatelný až nulový, 
maximálně na úrovni několika jedinců, nikoliv populací. Vzhledem k charakteru entomofauny 
a charakteru záměru se nespatřují žádné významné konflikty mezi realizací záměru a ochranou 
entomofauny. 

 

D.I.7.2 Vlivy na flóru 

Z hlediska ovlivnění flóry je rozhodující fakt, že nové vedení zvn bude v krajině vedeno novým 
koridorem. Největší vliv tak lze spatřovat v kácení dřevin (vč. křovinatých porostů) rostoucích jak 
mimo les, tak v rámci lesních pozemků. Nový koridor vedení zvn bude následně pravidelně 
udržován (výřez dřevin vyšších jak 3 m) dle platného energetického zákona. V rámci jednotlivých 
stožárových míst může dojít k zániku stávajícího stanoviště a na ně vázaných rostlinných druhů. 
Ovlivnění lze očekávat i v bezprostředním okolí budoucího stožárového místa v důsledku pojezdu 
dopravní a stavební techniky a dále i v případě realizace dočasných přístupových tras. Určitým 
rizikem může být i šíření invazivních druhů. 

Trasa záměru 

Z celkového počtu cca 170 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin  není žádný druh zařazen 
mezi druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb. Relativně nízká druhová 
početnost je dána tím, že trasa vedení je umístěna převážně v zemědělsky obhospodařované 
krajině a cenným botanickým lokalitám se vyhýbá. Cenné biotopy jsou lokalizovány v místech, kde 
trasa záměru překonává vodní toky a jejich přítoky. Ve zkoumaném širším koridoru (v pásu cca 200 
m kolem osy vedení) byly zaznamenány některé druhy z Červeného seznamu ČR cévnatých 
rostlin, přičemž mezi nejvzácnější patří topol černý (Populus nigra), druh kategorie C1t, který se se 
řadí mezi kriticky ohrožené druhy. Dalšími významnými druhy v širším koridoru jsou áron východní 
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(Arum cylindraceum) a jilm habrolistý (Ulmus minor) z kategorie méně ohrožených druhů. Dle 
provedeného průzkumu se však žádný druh z Červeného seznamu nenachází přímo v koridoru 
vedení zvn, negativní ovlivnění nelze tedy očekávat.  

Z významnějších invazních druhů rostlin byla v zájmovém území (niva Odry) hlavní trasy vedení 
zaznamenána křídlatka (Reynoutria sp.). Její likvidace by měla probíhat podle některé ze 
schválených metodik AOPK, aby se zabránilo jejímu šíření. 

K ovlivnění stávajícího stavu flóry dojde výstavbou nových stožárových míst k odstranění 
vegetačního krytu. Stožárová místa jsou v převážné většině lokalizována na zemědělských 
pozemcích mimo botanické lokality. Negativní vliv se předpokládá u stožárového místa č. 319, který 
je lokalizován do lužního porostu řeky Bečvy a u stožárového místa č. 385, který je umístěn na 
okraji lužního porostu na hraně údolí Suchdolského potoka. Při výstavbě je nutné minimalizovat 
zásah do břehových porostů a využít přístupovou zemědělskou cestu a průsek v porostu na ní 
navazující tak, aby si stavba vyžádala minimální kácení dřevin.  

Nový koridor vedení zvn o šířce cca 70 m si vyžádá kácení lesních i mimolesních dřevin vyšších 
jak 3 m. Rozsah kácení je minimalizován vedením koridoru zvn po převážně zemědělsky 
využívaných pozemcích. I přesto však dojde k mýcení hodnotnějších lužních porostů situovaných 
zejména podél řek Odry a Bečvy. Ve větší části trasy se však bude jednat o maloplošné kácení 
dřevin charakteru rozptýlené zeleně. Lesním průsekem lze očekávat změnu v druhovém složení 
rostlinných druhů oproti nedotčeným úsekům. Lesním průsekem vznikne nové ekotonové prostředí, 
které však může zvýšit biologickou diverzitu dotčeného úseku. Zásah do stávajících dřevin lze 
vyhodnotit jako negativní, ale díky rozsahu nutného kácení nebude tento vliv zásadně významný. 
Při kácení mimolesních dřevin je nutné se řídit platnou legislativou, tj. zákonem č. 114/1992 Sb. a 
jeho prováděcí vyhláškou č. 189/20133 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 

Celkem bylo na všech 11 botanických lokalitách determinováno cca 170 druhů cévnatých rostlin, 
což poměrně dobře popisuje flóru v koridoru celé trasy. Žádný z nalezených druhů v koridoru 
vedení zvn nepatří mezi zvláště chráněné druhy dle přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb., ani není 
uveden v Červeném seznamu. V rámci biologických průzkumů bylo vyhodnoceno umístění 
stožárových míst s konstatováním, že většina stožárových míst je dobře přístupná a lokalizovaná 
na zemědělské půdě a do lokalit vzácných a ohrožených rostlin vůbec nezasahuje. Vzhledem 
k tomu lze vlivy na flóru považovat za málo významné a v rámci stavebních prací nelze 
předpokládat ovlivnění rostlinných druhů nad únosnou míru. Lesním průsekem lze očekávat změnu 
v druhovém složení rostlinných druhů oproti nedotčeným úsekům, zároveň ale vznikne nové 
ekotonové prostředí, které může zvýšit biologickou diverzitu dotčeného úseku. 

Varianta 1 a 2 

V případě varianty 1 dojde k dotčení dvou zvláště chráněných druhů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 
Sb.: ohroženého áronu plamatého a měsíčnice vytrvalé. Oba ohrožené druhy se vyskytují na 
severním svahu Palackého vrchu nad obcí Bludovice. Pro oba druhy by bylo nutné získat výjimku 
dle § 56 ZOPK.  

Variantou 2 nedojde k dotčení žádného zvláště chráněného druhu dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 
Sb. 

Variantní trasy zvn rovněž budou ovlivňovat flóru nejvíce z hlediska kácení lesní i mimolesní zeleně. 
Přestože jsou variantní trasy zvn vedeny také převážně po zemědělsky obhospodařované krajině, 
dojde ve společném úseku obou variant vedoucím přes CHKO Poodří k významnému zásahu do 
lužních porostů s výskytem 2 druhů, uvedených v Červeném seznamu: topolu černého (Populus 
nigra), druh kategorie C1t a jilmu habrolistého (Ulmus minor), druh kategorie C4a. Ovlivnění 
vlastností současných biotopů je ve zvláště chráněném území nežádoucí. 

Krajina rozprostírající se jižně od Nového Jičína se navíc vyznačuje bohatým zastoupením lesních 
ploch a mimolesní zeleně. Touto oblastí je navržena trasa vedení zvn ve variantě 1. Koridor vedení 
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o celkové šířce cca 70 m by v této oblasti znamenal další významný vliv na flóru (resp. na dřeviny) 
změnou současného stavu biotopů. 

Celkem bylo na všech 13 botanických lokalitách v trase varianty 1 determinováno cca 80 druhů 
cévnatých rostlin. Dva z nalezených druhů v koridoru vedení zvn patří mezi zvláště chráněné druhy 
dle přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb., dotčeny budou také 2 druhy, uvedené v Červeném seznamu.  

Celkem bylo na všech 10 botanických lokalitách v trase varianty 2 determinováno cca 73 druhů 
cévnatých rostlin. Žádný z nalezených druhů v koridoru vedení zvn nepatří mezi zvláště chráněné 
druhy dle přílohy vyhlášky č. 395/1992 Sb., dotčeny budou ale 2 druhy, uvedené v Červeném 
seznamu. 

I přes neznalost konkrétního umístění stožárových konstrukcí lze vlivy na flóru mimo CHKO 
považovat za málo významné a v rámci stavebních prací nelze předpokládat ovlivnění rostlinných 
druhů nad únosnou míru. Lesním průsekem lze očekávat změnu v druhovém složení rostlinných 
druhů oproti nedotčeným úsekům, zároveň ale vznikne nové ekotonové prostředí, které může zvýšit 
biologickou diverzitu dotčeného úseku. 

 

D.I.7.3 Vlivy na ekosystémy 

Vlivy na ekosystémy úzce souvisí s výše uvedeným vyhodnocením na faunu a flóru. Nejvíce 
zastoupeným ekosystémem v dotčeném území je tzv. agroekosystém, který je tvořen především 
zemědělskými plodinami pěstovanými na různě velkých polích v rámci ZPF. Do dotčeného 
agroekosystému je nutné zařadit i dřeviny rostoucí mimo les, které zemědělsky obhospodařované 
plochy často doprovází. Vedení trasy zvn nad intenzivně zemědělsky využívanou krajinou nebude 
mít významný vliv na biologickou rozmanitost, i když lze předpokládat redukci (maloplošnou a málo 
významnou) mimolesní zeleně. 

V dotčené krajině se ale mimo zemědělských ploch vyskytují i fragmenty lužních lesů (především 
jasanovo-olšové luhy), situované především v nivách zdejších řek a menší či větší lesní plochy 
inklinující k dubohabřinám. Zde lze očekávat negativní vliv realizace koridoru vedení kácením 
těchto porostů. Vodní ekosystémy nebudou záměrem dotčeny (pro minimalizaci případných 
negativních vlivů během výstavby jsou navržena zmírňující opatření). 

Trasa záměru 

K dotčení fragmentů lužních lesů dojde zejména v nivách dotčených řek, přičemž se většinou jedná 
o relativně úzký pás porostu. Významnější zásah nastane v případě dotčení lužního porostu při 
přechodu koridoru zvn nivou řeky Bečvy. Negativně dotčen kácením bude také jasanovo – olšový 
lužní les – břehové porosty řeky Odry v úseku mezi stožáry č. 368 – 369, řeka Odra je zde součástí 
EVL Poodří (typ evropského stanoviště 91E0). Trasa záměru je zde umístěna v souběhu se 
stávajícím vedením 110 kV, tvořícím průsek v břehových porostech. Na lokalitu bezprostředně 
navazuje intenzivně obdělávaná zemědělská půda, kde je umístěn stožár č. 369. Podél břehů řeky 
Odry se rozrůstají nepůvodní křídlatky (Reynoutria japonica a R. sachalinensis). 

V bezprostředním sousedství průseků břehových porostů však bude po obou stranách biotop se 
současnými charakteristikami i nadále funkční a negativní dopady budou v únosných mezích.  

Základní trasa zvn je vedena mimo větší lesní celky, k zásahům dochází především při okrajích 
těchto ploch. Mezi stožáry č. 380 – 385 dochází ke křížení ZPF, na kterém jsou pěstovány porosty 
modřínu opadavého a borovice lesní jako semenné porosty. V tomto případě se jedná o 
agroekosystém s nevýznamným dopadem na biologickou rozmanitost dotčeného území. 

V následující tabulce je přehledně uveden seznam zoologicko – botanických lokalit, na nich se 
vyskytují přírodní biotopy. V rámci tabulky jsou vyhodnoceny vlivy na přírodní biotopy v těchto 
lokalitách, podrobný přehled a lokalizace všech segmentů jsou uvedeny v rámci přílohy č. 7. 
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 Ovlivnění biotopů v trase záměru 

Zool – bot. 
lokalita č. 

Zastoupené 
biotopy 

Hodnocení vlivu záměru 

1 
K3, L3.3, K3, 

L3.3 

Okrajový zásah do lesního porostu inklinujícímu ke karpatským dubohabřinám a do 
liniového remízu s mezofilními křovinami a to v šíři cca 70 m.  Stožárová místa č. 
56 R1 a 301 R2 jsou lokalizovány mimo lokalitu na zemědělských  pozemcích. V 
lesním remízu vznikne průsek, změní se druhové složení lesního porostu a zhorší se 
stabilita dřevin. Ovlivnění slabé až střední. 

2 
T1.1, L2.2, 

L3.3 

Předpokládá se zásah do lesního porotu inklinujícímu ke karpatským dubohabřinám 
a podél toku k jasanovo-olšovým luhům a to v šíři cca 70 m. Stožárová místa č. 311 
a 312 jsou lokalizovány mimo lokalitu na zemědělských pozemcích. Negativní vliv na 
lesní remíz bude mít průsek do lesních porostů. Zhorší se stabilita okrajových dřevin 
a změní se druhové složení. Ovlivnění slabé až střední. 

3 
T1.1, K3, L2.2, 

L3.3 

Zásah se předpokládá do jasanovo-olšového luhu u Nihlovského potoka. Mokřadní 
biotopy pcháčových luk budou pod vodiči vedení a nebudou ovlivněny. Stožáry č. 
315 a 316 jsou lokalizovány na zemědělských pozemcích. Ovlivnění se 
předpokládá slabé. V břehových porostech vznikne průsek cca 70 m. 

4 L3.3 

Vedení prochází středem tohoto mokřadu. Dojde k likvidaci stromového patra 
průsekem o šířce cca 70 m. Mokřadní biotopy této lokality budou vedením ovlivněny. 
Míra ovlivnění je střední. Dojde ke změně rostlinných společenstev. Stožáry č. 316 
a 317 jsou lokalizovány mimo mokřad. 

5 
V1, V4, M4.1, 
K2.1, K3, L3.3 

Vedení zvn kříží nivu a řeku Bečvu. Dojde k likvidaci stromového patra průsekem o 
šířce cca 70 m. Negativní vliv bude mít lokalizace stožáru č. 319, který zasahuje do 
lužních porostů. Stožár č. 320 je lokalizován na hraně údolí Bečvy u komunikace 
I/35. Jedná se o biotop mezofilní louky s mozaikou křovin, ovlivnění bude střední. 
Průsek cca 70 m ovlivní druhové složení lužních porostů. 

6 L2.2, L3.2 

Předpokládá se zásah do lesního porostu inklinujícímu ke karpatským 
dubohabřinám a podél toku k jasanovo-olšovým luhům a to v šíři cca 70 m. 
Stožárová místa č. 328, 329, 330 jsou lokalizovány mimo lokalitu na zemědělských 
pozemcích. Negativní vliv bude mít průsek v břehových porostech. Ovlivnění je 
slabé. 

7 V4, T1.1, L2.2 

Vedení zvn kříží lokalitu na dvou místech toku Luha. Negativní vliv na lokalitu bude 
mít průsek vedení v šířce 70 m, který zasáhne do jasanovo-olšového luhu. 
Ovlivnění je střední. Stožáry č. 335, 336 a 337 jsou lokalizovány na zemědělských 
pozemcích.  

8 L2.2 
Zásah do jasanovo-olšového luhu u Vraženského potoka a to průsekem v šířce cca 
70 m. Ovlivnění biotopu bude slabé. Stožáry č. 354 a 355 jsou lokalizovány na 
zemědělských pozemích. 

9 L2.2 

Vedení kříží tuto lokalitu u dálnice D1, a to JZ od obce Mankovice. Nejcennější části 
jsou součástí CHKO Poodří a jsou mimo trasu vedení. Negativní vliv na lokalitu bude 
mít průsek v šířce 70 m, který zasáhne jasanovo-olšový luh podél řeky. Stožár č. 
367 je lokalizován v porostu vrb, které nejsou botanicky cenné a je mimo EVL. 
Stožár č. 369 je lokalizován na okraji lužního porostu a zemědělské půdy. Zásah a 
ovlivnění lokality je střední. Při výstavbě stožáru č. 369 je nutné minimálně 
zasahovat do přilehlých břehových porostů, tak aby ovlivnění lokality bylo co 
nejmenší. 

10 L2.2, L3.2 

Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m, který zasáhne do 
jasanovo-olšového luhu podél řeky. Stožár č. 385 je lokalizován na okraji porostu na 
zemědělských pozemcích. Zásah a ovlivnění lokality je střední. Při výstavbě 
stožáru č. 385 je nutné minimálně zasahovat do přilehlých břehových porostů, tak 
aby ovlivnění lokality bylo co nejmenší. 

11 K2.2 
Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m, který zasáhne do 
vrbových křovin. Ovlivnění je slabé. Stožár č. 395 je lokalizován na zemědělských 
pozemcích. 

 

Ovlivnění biologické rozmanitosti ve smyslu homogenizace krajiny, fragmentace biotopů, omezení 
migrace či snížení kontaktu populací je vzhledem k charakteru záměru nulové, rostlinné ani 
živočišné druhy na úrovni populací nebudou dotčeny. Případná mortalita jedinců je minimalizována 
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řadou navržených opatření včetně termínového omezení prací a zajištění přítomnosti biologického 
dozoru, který bude postup prací monitorovat. 

Úbytek biologické rozmanitosti na úrovni druhové, genové i ekosystémové vlivem záměru se 
nepředpokládá. Vlivy na přírodní ekosystémy jsou vyhodnoceny v rámci zastoupených biotopů a 
za dodržení navržených opatření, uvedených v kapitole D.IV, je lze hodnotit jako málo významné. 

Varianta 1 a 2 

Společný úsek trasy varianty 1 a 2 zvn vede přes širokou nivu řeky Odry, která je součástí CHKO 
Poodří a mokřadů mezinárodního významu. Největší dopad bude mít vedení pro souvislejší lesní 
celky a porosty dřevin rostoucích mimo les, kde dojde k narušení funkčnosti současného stavu. 
Významnější dopady lze očekávat především u doprovodných porostů vodních ploch a toků. Zde 
by došlo k částečnému přerušení spojitosti a tím k narušení funkčnosti migračních koridorů a 
současných biotopových charakteristik. Jedná se hlavně o porosty u řeky Odry.  

Samotná fáze výstavby vedení bude znamenat rušivý zásah do chráněného území. Negativní vlivy 
s tím spojené lze částečně eliminovat v závěru navrženými ochrannými a legislativními opatřeními. 
I přesto však k zásahu do funkčních biotopů dojde. Trasa je sice navržena mimo souvislé plochy 
lužních lesů, ale vzhledem k územní ochraně je zde nutné brát zásah do lužních porostů jako 
významný. Území je nutné chápat jako nivní ekosystém, kde dojde navíc k narušení trofických 
vztahů, a to zejména s ohledem na nenahraditelnou ztrátu potravního biotopu ohroženého dravce 
motáka pochopa. Jak již bylo uvedeno, v případě varianty 1 vede trasa zvn jižně od Nového Jičína 
krajinou s bohatým zastoupením lesních ploch a mimolesní zeleně. Koridor zvn by v této oblasti 
znamenal významný zásah do zdejších ekosystémů. 

Fáze provozu záměru nebude přinášet fyzické zásahy do krajiny. Bude zde existovat linie částečně 
poměněných biotopů, kterou bude nutno technicky udržovat. Je nutno uvést, že pozměněné 
biotopy budou znamenat příležitost pro existenci druhů, které se v současnosti v původních 
stanovištích nevyskytují. Rovněž zásahy spojení s údržbou ochranného pásma vedení nebo 
údržbou funkčnosti konstrukcí nebudou významné z důvodu nízké frekvence terénních návštěv. 
Přesto se jedná o zásah do území, které bylo k ochraně fauny, flóry a krajiny vyhlášeno v současné 
podobě a kde je nutno chránit stávající hodnoty.  

Z hlediska ochrany přírody a v zájmu ochrany zvláště chráněného území je vhodné vedení vést 
mimo území CHKO Poodří. 

 Ovlivnění biotopů v trase varianty 1 

Zool – bot. 
lokalita č. 

Zastoupené 
biotopy 

Hodnocení vlivu záměru 

1 L2.2, M1.1 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

2 K3 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

3 L2.2, L3.2 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

4 L3.3B, K3 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

5 
L3.3B, T1.1, 

X7 
Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m, negativní vliv 
záboru pro výstavbu rohového stožáru. 

6 L3.2, L2.2 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

7 T1.3, X13, X12 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

8 X7 Negativní vliv záboru pro výstavbu rohového stožáru. 

9 L2.2 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

10 V4B, L2.4 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

11 L2.3 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

12 L2.2, K2.1 
Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m, negativní vliv 
záboru pro výstavbu rohového stožáru. 

13 K2.2 Negativní vliv záboru pro výstavbu rohového stožáru. 
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 Ovlivnění biotopů v trase varianty 2 

Zool – bot. 
lokalita č. 

Zastoupené 
biotopy 

Hodnocení vlivu záměru 

1 L2.2 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m,  

2 L3.3B Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

3 L3.2, L2.2 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

4 L2.2 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

5 L3.2, L2.2 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m,  

6 K3, X7 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

7 V4B, L2.4 Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m. 

8 L2.3 Negativní vliv záboru pro výstavbu rohového stožáru. 

9 L2.2, K2.1 
Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m, negativní vliv 
záboru pro výstavbu rohového stožáru. 

10 K2.2 
Negativní vliv na lokalitu bude mít průsek vedení v šířce cca 70 m, negativní vliv 
záboru pro výstavbu rohového stožáru. 

 

Vlivy na přírodní ekosystémy variantních tras jsou vyhodnoceny jako významné. 

Varianty 1 a 2 trasy záměru nebudou mít významný negativní vliv na ekosystémy mimo CHKO 
Poodří. Ovšem v místech přechodu přes CHKO Poodří je nutno očekávat významné dopady na 
celistvost biotopů v CHKO Poodří. Jedná se především o fázi realizace spojenou s pohybem 
pracovní techniky v přírodních biotopech, případného umístění stožárových stání do přírodních 
biotopů (do doprovodného porostu vodního toku, do porostu dřevin apod.) a odstraňování porostů 
v ochranném pásmu vedení v přírodních biotopech. Negativní dopady je možné eliminovat 
navrženými ochrannými a legislativními opatřeními jen z části.  

V rámci zvláště chráněného území by měl být zachován původní nezměněný stav stanovišť. Proto 
je navrhováno trasu záměru realizovat mimo území chráněné krajinné oblasti Poodří. 

 

D.I.7.4 Vlivy na soustavu Natura 2000 

Trasa záměru včetně obou variantních řešení trasy je v územním střetu s lokalitami soustavy 
Natura 2000. 

K záměru (bez variantních tras) byla v roce 2016 vydána dvě stanoviska podle § 45i odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů příslušnými orgány státní správy: 

 Krajský úřad Olomouckého kraje (KÚOK) se k záměru vyjádřil ve svém stanovisku podle 
§45i zákona č. 114/1992 Sb., pod č. j.: KUOK 117496/2016 ze dne 7. 12. 2016, ve kterém 
vyloučil možný významný vliv záměru na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 
EVL nebo PO v územní působnosti KÚOK. 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal k uvedenému záměru dne 16. 12. 2016 
stanovisko (č. j.: MSK 159853/2016), ve kterém konstatuje, že záměr „nemůže mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.“ 

Záměr včetně variantních řešení trasy byl znovu předložen zodpovědným orgánům k posouzení 
možného negativního vlivu na soustavu Natura 2000 v roce 2018:  

 Krajský úřad Olomouckého kraje vydal k záměru nové stanovisko dne 26. 2. 2018 (č. j.: 
KUOK 26889/2018), ve kterém možný významný vliv záměru na příznivý stav předmětů 
ochrany nebo celistvost EVL nebo PO ve své územní působnosti vyloučil.  

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve svém novém stanovisku, kde záměr posuzoval i 
s novými variantami 1 a 2, ze dne 27. 2. 2018 (č. j.: MSK 33058/2018) konstatuje, že 
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„nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 
ptačích oblastí.“  

 Krajský úřad Zlínského kraje ve svém stanovisku ze dne 16. 5. 2018 (č. j. KUZL33180/2018) 
konstatuje, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

 K záměru se nově vyjádřila také Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří 
(stanovisko ze dne 20. 3. 2018, č. j.: SR/0022/PO/2018-2). Ta ve svém stanovisku možný 
významný vliv záměru na soustavu Natura 2000 nevyloučila. Důvodem pro tento závěr je, 
že trasa nových variant je vedena přes biotop předmětů ochrany PO Poodří - moták pochop, 
EVL Poodří - páchník hnědý a s ohledem na ekologické nároky výše uvedených druhů bude 
jejich biotop dotčen. 

Všechna stanoviska orgánů ochrany přírody jsou součástí přílohy H (Příloha č. 2). Vlivy záměru 
včetně varianty 1 a 2 na soustavu Natura byly vyhodnoceny v autorizované studii „Hodnocení vlivu 
záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny“, červen 2017, aktualizace květen 2018 (viz Příloha č. 8). 

Vlivy záměru 

V rámci autorizovaného naturového posouzení (viz Příloha č. 8) Proběhlo vyhodnocení 
významnosti vlivů na dotčené předměty ochrany. Byly definovány možné vlivy záměru na každý z 
dotčených předmětů ochrany. 

 Stupnice významnosti vlivů záměru 

Hodnota Termín Popis 

-2 
Významně 
negativní 

vliv 

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 koncepce, nelze jej eliminovat. 

-1 
Mírně 

negativní 
vliv 

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 vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 
Nulový 

vliv 
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. 

 

Trasa záměru 

Jako dotčené záměrem byly identifikovány PO Poodří, PO Beskydy, EVL Poodří a EVL Bečva – 
Žebračka. K územnímu střetu se soustavou Natura 2000 dochází pouze v místě křížení s řekou 
Odrou u Mankovic, kde je řeka Odra součástí EVL Poodří. 

Dotčené předměty ochrany a vliv záměru na ně: 

 Typ evropského stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – evropský typ přírodního 
stanoviště ležící v plánované trase el. vedení. Dojde k jeho plošnému záboru v EVL Poodří. 
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Vlivy záměru: trvalý zábor plochy pro ochranné pásmo el. vedení, možný dočasný zásah do 
stanoviště při výstavbě. 

Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní 

Odůvodnění hodnocení: stanoviště se vyskytuje podél toku Odry v trase el. vedení a jejího  
ochranného pásma. Dojde k záboru cca 0,3 ha, což je méně než 1 promile celkové rozlohy 
stanoviště v EVL. Zábor v důsledku posuzovaného záměru zabírá minimální podíl v rámci EVL 
Poodří, která zde chrání zejména samotný tok Odry.  

Ochranu stanoviště při výstavbě lze zajistit vhodnou organizací stavby a umístěním přístupových 
komunikací.  

 velevrub tupý Unio crassus – vodní mlž vázaný na zachovalé vodní toky. Případná 
havárie v době výstavby nebo provozu by mohla zasáhnout jeho biotop v EVL Bečva – 
Žebračka (řeka Bečva a zejména náhon Strhanec je jednou z klíčových lokalit výskytu druhu 

na Moravě) nebo EVL Poodří. 

 hrouzek Kesslerův Gobio kessleri - druh obývající mělčí proudivé úseky toku s kamenito-
štěrkovým substrátem. Případná havárie v době výstavby nebo provozu by mohla 
zasáhnout jeho biotop v EVL Bečva – Žebračka nebo EVL Poodří. 

Vlivy záměru: zásah do biotopu obou druhů, ohrožení vodního prostředí v době výstavby, případně 
havárie. 

Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní 

Odůvodnění hodnocení: druhy se vyskytují roztroušeně v korytě Bečvy a Odry, případně v jejich 
bočních ramenech v toku pod místem křížení s plánovanou trasou el. vedení.  

K pohybu mechanizace v korytě řeky během výstavby by nemělo dojít. 

Riziko havárie v době výstavby lze 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 
považovat za minimální, tedy přijatelné. Stejně tak je málo pravděpodobná havárie v době provozu. 

 kopřivka obecná Anas strepera – hnízdí na rybnících a vhodných vodních nádržích 
plošně v celém Poodří. V době tahu využívá PO Poodří v celostátně významném počtu 450 
až 550 jedinců. Záměr křižuje migrační trasy těchto ptáků podél toků Odry a Bečvy. 

 bukač velký Botaurus stellaris – je pravděpodobné, že během tahu využívá nivy řek 
Bečvy a Odry, včetně míst křížení s trasou el. vedení. Hrozí riziko střetů letících ptáků s 
elektrovodem v místě křížení s vodními toky Bečva a Odra, případně též jinde. 

 moták pochop Circus aeruginosus – je pravděpodobné, že během tahu využívá nivy řek 
Bečvy a Odry, včetně míst křížení s trasou el. vedení. Hrozí riziko střetů letících ptáků s 
elektrovodem v místě křížení s vodními toky Bečva a Odra, případně též jinde. 

 čáp černý Ciconia nigra – hrozí riziko střetů letících ptáků s elektrovodem v místě křížení 
s vodními toky Bečva a Odra, případně též jinde. 

Vlivy záměru: riziko střetů ptáků s elektrovodem. 

Vyhodnocení významnosti vlivu: mírně negativní 

Odůvodnění hodnocení: podle poznatků ze zahraničí nelze vyloučit riziko střetů letících ptáků a 
vedení, je nutné ho považovat za možné. 

Trasa el. vedení křižuje předpokládané migrační trasy ptáků podél vodních toků (Bečva, Odra). V 
místě křížení s řekou Odrou kumulativně zhoršuje migrační prostupnost spolu s tělesem dálnice 
D1, která je zde souběžná s vedením. 
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Lze předpokládat i zvýšené riziko střetů v migračně exponovaném území podél řeky Bečvy. 

Riziko lze minimalizovat technickými opatřeními (výstražné prvky minimalizující možný střet letících 
ptáků s vodiči nebo stožáry vedení). Tato opatření mohou výrazně omezit možné střety a stanovit 
tak míru ovlivnění jako mírně negativní. 

Ovlivnění jiných stanovišť nebo druhů se nepředpokládá. 

Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany dotčených EVL a PO 

V předloženém hodnocení nebyl shledán významný negativní vliv posuzovaného záměru na žádný 
z předmětů ochrany, a to ani při společném působení s dalšími záměry v dotčených EVL nebo PO.  
Nelze konstatovat, že by vliv posuzovaného záměru v kumulaci s dalšími záměry dosáhl úrovně 
významně negativního vlivu. Vliv záměru na soustavu Natura 2000 i v kumulaci s dalšími záměry 
a vlivy je hodnocen jako mírný.  

Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit 

Posouzením trasy záměru nebyl prokázán významný negativní vliv na žádný z předmětů ochrany 
dotčených EVL/PO. Realizací záměru nebude narušena celistvost dotčených evropsky 
významných lokalit ani ptačích oblastí. 

Závěrem naturového hodnocení je konstatování, že hodnocený záměr „Nové dvojité vedení 400 kV 
Kletné - odbočka z V403/V803“ nebude mít v předložené podobě významný negativní vliv na 
předměty ochrany ani celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. V průběhu 
hodnocení byly zjištěny mírně negativní vlivy záměru na typ přírodního stanoviště 91E0, velevruba 
tupého, hrouzka Kesslerova, kopřivku obecnou, bukače velkého, motáka pochopa a čápa černého. 

Jsou navržena zmírňující opatření, která mohou potenciální negativní působení záměru 
minimalizovat (viz kapitola D.IV.). 

Variantní řešení 

Jako dotčené záměrem byly identifikovány PO Poodří, PO Beskydy a EVL Poodří. K územnímu 
střetu se soustavou Natura 2000 dochází v úseku společném pro obě varianty mezi lomovými body 
R13 – R14 v případě varianty 1 a R9 – R10 v případě varianty 2. Zde variantní trasy přecházejí 
přes rozsáhlou nivu řeky Odry, území je zároveň součástí PO a EVL Poodří a CHKO Poodří. 

Dotčené předměty ochrany a vliv záměru na ně: 

 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum (biotop L3.3B Západo-karpatské 
dubohabřiny) – evropský typ přírodního stanoviště ležící ve variantních trasách 1 a 2. Dojde 
k jeho plošnému záboru v EVL Poodří. 

 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) - evropský typ přírodního stanoviště ležící v plánované 
trase el. vedení. Dojde k jeho plošnému záboru v EVL Poodří. 

 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. 
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie 
(Ulmenion minoris) – evropský typ přírodního stanoviště ležící ve variantních trasách 1 a 
2 el. vedení. Dojde k jeho plošnému záboru v EVL Poodří. 

Trasy variant 1 a 2 narušují celistvost EVL (územní zábor typů přírodních stanovišť i biotopů druhů) 
a PO (narušení migračních tras podél řeky Odry) Poodří. Vliv nově navržených variant 1 a 2 na 
celistvost lokalit je hodnocen jako významný.  
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PO Poodří a PO Beskydy – dojde k narušení migračních tras ptáků podél řeky Odry (kopřivka 
obecná Anas strepera, bukač velký Botaurus stellaris, moták pochop Circus aeruginosus, čáp 
černý Ciconia nigra). 

Zcela zásadně se projevuje negativní vliv obou nových variant (1 a 2) na potravní biotop motáka 
pochopa v místech, kde tyto varianty procházejí územím k. ú. Bernartice nad Odrou, Šenov u 
Nového Jičína a Kunín. Zde dochází k územnímu střetu s polygonem vymezeným jako důležité 
území pro potravní zásobení motáka pochopa. Vedení variant 1 a 2 přes pravidelně využívaný 
potravní okrsek významně zvyšuje riziko střetů tohoto druhu s prvky vedení a celkově snižuje 
atraktivitu dotčeného území pro motáka pochopa – předmět ochrany PO Poodří.   

Z výše uvedených důvodů je vliv nově navržených variant hodnocen jako významně negativní a 
nelze je doporučit k realizaci. 

 

Navržené varianty 1 a 2 jsou hodnoceny s významným negativním vlivem na EVL/PO Poodří. Z 
hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 je nelze doporučit k realizaci. 

 Souhrnné vyhodnocení variant trasy záměru 

Dotčený předmět ochrany 
Trasa 

záměru 
Varianta 

1 
Varianta 

2 

Velevrub tupý -1 -1 -1 

Hrouzek Kesslerův -1 -1 -1 

Kopřivka obecná -1 -1 -1 

Bukač velký -1 -1 -1 

Moták pochop -1 -2 -2 

Čáp černý -1 -1 -1 

9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0 -2 -2 

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

-1 -2 -2 

91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus 
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. 
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské 
provincie (Ulmenion minoris)  

0 -2 -2 

 

Nově navržené varianty 1 a 2 jsou hodnoceny s významným negativním vlivem na EVL a PO 
Poodří. Z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000 je nelze doporučit k realizaci. 

 

D.I.7.5 Vlivy na zvláště chráněná území 

Trasa záměru 

Trasa záměru nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného 
území. Nejblíže trasy záměru se nachází Chráněná krajinná oblast Poodří ve vzdálenosti cca 470 
m v blízkosti lomových bodů R11 – R14. Ve vzdálenosti větší než 1 km od trasy záměru se 
nacházejí maloplošná zvláště chráněná území - přírodní rezervace Malá Kobylanka a přírodní 
památka V oboře.  

Zvláště chráněná území a jejich biotopy nebudou záměrem nijak dotčeny. 

Vliv záměru na zvláště chráněná území se nepředpokládá. 

Variantní řešení 

Maloplošná zvláště chráněná území 
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Trasa varianty 1 záměru se dotýká ochranného pásma Přírodní rezervace Svinec v blízkosti 
lomového bodu R7. 

Ovlivnění: Do nejcennějších částí s přírodními hodnotami samotná trasa varianty 1 nezasahuje. 
Křižuje biotopy pouze vedením vyskytujícím se nad biotopem. Ovlivnění se předpokládá průsekem 
ochranného pásma v šíři cca 70 m ve východním cípu ochranného pásma přírodní rezervace, který 
ovlivní porosty. Ovlivnění záměrem bude však malé. Fáze výstavby stožárů se cenných biotopů 
rezervace nedotkne vzhledem k jejich umístění mimo chráněné území a krátké době terénních 
prací souvisejících se stavbou stožárů. Při výstavbě stožárového místa R7 je nutné přijmout taková 
opatření, aby zásah byl minimální. Pokud existuje způsob, kdy je možné záměr vést jinak, než přes 
chráněné přírodní plochy, je vhodné tak konat. 

Vliv varianty 1 na zvláště chráněné území PR Svinec bude nevýznamný až nulový. 

 

Trasa varianty 2 ochranným pásmem okrajově zasahuje přírodní rezervaci Bařiny a její ochranné 
pásmo v úseku mezi lomovými body R8 – R9. 

Ovlivnění: trasa varianty 2 se PR dotýká jen okrajově v jejím nejvýchodnějším cípu, přechází přes 
ochranné pásmo přírodní rezervace na nejvýchodnějším okraji samotné PR, přesto není 
doporučeno, aby v prostoru přírodní rezervace byl umístěn stožár nebo jiná technická plocha nebo 
obslužná či příjezdová komunikace. V takovém případě pak do nejcennějších částí přírodní 
rezervace s přírodními hodnotami samotná trasa nezasahuje. Trasa zvn křižuje biotopy bez 
stromového porostu v jihovýchodní části. Ovlivnění se nepředpokládá ani průsekem ochranného 
pásma. K ovlivnění porostů tedy nedojde. Fáze výstavby stožárů se cenných biotopů rezervace 
nedotkne vzhledem k jejich umístění mimo chráněné území a krátké době terénních prací 
souvisejících se stavbou stožárů.  

Pokud však existuje možnost, kdy se strategická stavba jako je vedení 400 kV, může vést krajinou 
bez zvláště chráněných prvků přírody, je vhodné tuto variantu z hlediska ochrany přírody 
preferovat. 

Vliv varianty 2 na zvláště chráněné území PR Bařiny bude nevýznamný. 

 

Velkoplošná zvláště chráněná území: 

Trasa varianty 1 přechází přes CHKO Poodří mezi lomovými body R11 – R14. 

Trasa varianty 2 přechází přes CHKO Poodří mezi lomovými body R8 – R10. 

Záměrem ve variantách 1 a 2 budou dotčeny 1., 2. a 3. zóna ochrany CHKO.  
První zóna ochrany je dotčena okrajově ochranným pásmem vedení v úseku společném pro obě 
varianty mezi lomovými body R13 – R14 (varianta 1) a R9 - R10 (varianta 2). 
 

Do první zóny ochrany (její rozloha činí 27 % celkové rozlohy CHKO) byla zařazena stávající a 
navrhovaná MZCHÚ, mimo PP Pusté nivy. Dále byly vymezeny rozsáhlé segmenty pestré nivní 
krajiny zahrnující přirozeně zaplavovanou údolní nivu s meandrujícím tokem Odry, přírodě blízkými 
lesy se soustavami periodických a trvalých tůní, aluviálními loukami s množstvím rozptýlené 
mimolesní zeleně a přírodě blízkými rybníky. Všechny tyto ekosystémy jsou velmi cenné z hlediska 
biodiverzity. Do první zóny byly dále začleněny všechny významnější lesní komplexy (celková 
lesnatost CHKO je pouze 10%). Většina těchto lesů má charakter tvrdého luhu a je tvořena druhově 
bohatou směsí stanovištně původních dřevin. Součástí I. zóny jsou také části rybničních soustav 
(5 MZCHÚ), zahrnující botanicky a zoologicky hodnotné rybníky. Z krajinného hlediska mají 
aluviální louky i rybníky charakter kulturněhistorického dědictví, protože jsou příkladem vyvážené, 
trvale udržitelné krajiny respektující přírodní zákonitosti (rozlivy) při současném poskytování užitku 
člověku. 
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Do druhé zóny ochrany (její rozloha činí 24 % CHKO) patří segmenty s harmonicky utvářenou 
krajinou se střídáním luk a menších segmentů lesa (tzv. parková krajina). Jedná se především o 
aluviální louky s bohatým výskytem rozptýlené nelesní zeleně. V případě lesních porostů se jedná 
o izolované, málo rozsáhlé plochy nebo segmenty s částečně pozměněnou druhovou skladbou. 
Třetí zóna ochrany (44 % plochy CHKO) zahrnuje hospodářsky využívanou, převážně 
zemědělskou krajinu mimo souvisle zastavěná území obcí. Plošně převládá orná půda, ale jsou 
zde i jiná především hospodářsky využívaná území (produkční rybníky) nebo území s rozptýlenou 
zástavbou či jinak výrazně antropicky ovlivněná. 

Omezení vyplývající ze základních ochranných podmínek týkající se  I. a II. zóny ochrany přírody 
spočívají zejména v zákazu provádění takových činností a použití prostředků při hospodaření, které 
by mohly způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů. Na 
území I. a II. zóny je také zakázáno používat biocidy, měnit vodní režim či provádět terénní úpravy 
značného rozsahu. 
Na území I. zóny CHKO je pak dále zakázáno z hlediska hospodaření povolovat a měnit využití 
území, měnit současnou skladbu a plochy kultur, nevyplývá-li změna z plánu péče o CHKO, hnojit 
pozemky, používat kejdu, silážní šťávy a ostatní tekuté odpady a těžit nerosty a humolity. 

Ze základních ochranných podmínek uvedených v zákoně vyplývá, že pro III. a IV. zóny ochrany 
přírody nevyplývají žádná zásadní omezení pro vlastníky pozemků a subjekty hospodařící v 
dotčeném území, kromě zákazu záměrného rozšiřování geograficky nepůvodních druhů, který platí 
na celém území CHKO. 

Ovlivnění CHKO Poodří variantními trasami 

Konkrétní stožárová stání nejsou přesně známa, přesto lze předpokládat, že se v naprosté většině 
případů budou nejcennějších partiím CHKO s přírodními hodnotami vyhýbat.  

Po vyhodnocení terénních průzkumů však není možné, aby vedení nebylo v některých biotopech 
ve střetu s požadavky ochrany přírody. Vedení ve variantách trasy bude mít největší dopad na 
souvislejší lesní celky a porosty dřevin rostoucích mimo les, kde dojde k narušení funkčnosti 
současného stavu. Významnější dopady lze očekávat také u doprovodných porostů vodních ploch 
a toků. Zde by došlo k částečnému přerušení spojitosti a tím k narušení funkčnosti migračních 
koridorů a současných biotopových charakteristik.  

Samotná fáze výstavby vedení bude znamenat rušivý zásah do chráněného území. Negativní vlivy 
s tím spojené lze částečně eliminovat v závěru navrženými ochrannými a legislativními opatřeními. 
I přesto však k zásahu do funkčních biotopů dojde. 

Fáze užívání záměru (provozu) nebude přinášet fyzické zásahy do krajiny. Bude zde existovat linie 
částečně poměněných biotopů, kterou bude nutno technicky udržovat. Je nutno uvést, že 
pozměněné biotopy budou znamenat příležitost pro existenci druhů, které se v současnosti 
v původních stanovištích nevyskytují. Rovněž zásahy spojení s údržbou ochranného pásma 
vedení nebo údržbou funkčnosti konstrukcí nebudou významné z důvodu nízké frekvence 
terénních návštěv. Přesto se jedná o zásah do území, které bylo k ochraně vyhlášeno v současné 
podobě a kde je nutno chránit stávající hodnoty.  

Z hlediska ochrany přírody a v zájmu ochrany zvláště chráněného území je vhodné vedení vést 
mimo území CHKO Poodří. 

Vliv variant trasy na maloplošná zvláště chráněná území je zanedbatelný. Variantní řešení trasy 
záměru bude mít významné dopady na celistvost biotopů v CHKO Poodří. Jedná se především o 
fázi realizace spojenou s pohybem pracovní techniky v přírodních biotopech, případného umístění 
stožárových stání do přírodních biotopů (do doprovodného porostu vodního toku, do porostu dřevin 
apod.) a odstraňování porostů v ochranném pásmu vedení v přírodních biotopech. Negativní 
dopady je možné eliminovat navrženými ochrannými a legislativními opatřeními jen z části. 
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V rámci zvláště chráněného území by měl být zachován původní nezměněný stav stanovišť. Proto 
je doporučeno trasu vedení „Nového dvojitého vedení 400kV Kletné – odbočka z V403/803“ 
realizovat mimo území chráněné krajinné oblasti. 

 

D.I.7.6 Vlivy na přírodní park 

Trasa záměru 

Trasa záměru ovlivní Přírodní park Oderské vrchy a to především z hlediska krajinného rázu. Do 
nejcennějších partií s přírodními hodnotami a do cenných biotopů však samotná trasa a stožárová 
umístění nezasahují. Křižuje porosty podél vodoteče pouze vedením vyskytujícím se nad 
biotopem. Negativní vliv má průsek ochranného pásma vedení v šíři cca 70 m. Budoucí stožárová 
stání jsou v dostatečné vzdálenosti od cennějších přírodních stanovišť. Hodnotné lesní porosty 
přírodního parku Oderské vrchy nebudou trasou vedení ovlivněny. Ovlivnění záměrem bude 
nevýznamné.  

Přírodní park má především krajinářskou a estetickou hodnotu a z hlediska krajinného rázu jde 
tedy o zásah významnějšího charakteru. Z pohledu biologického hodnocení, vlivu na flóru a faunu 
a vlivu na přírodní biotopy se však v tomto prostoru o významný zásah nejedná. Není zde zjištěna 
vyšší koncentrace trvalého výskytu zvláště chráněných druhů. Tato lokalita vzhledem k jejím 
charakteristikám nebyla zařazena mezi významné zoologicko - botanické lokality. Ovlivnění 
přírodního parku z hlediska krajinného rázu je uvedeno v následující kapitole D.I.8.1. 

Z hlediska vlivu na flóru, faunu a biotopy na území přírodního parku Oderské vrchy je možno 
považovat vlivy záměru za nevýznamné. 

Variantní řešení 

Spolu s fyzickým zásahem do přírodně cenných ploch, dojde k zásadnímu zvýšení podílu 
technicistních staveb v rámci Přírodního parku Podbeskydí a tím k zásadně významnému narušení 
harmonického projevu krajiny. Umístěním záměru v krajinném prostoru Podbeskydí dojde 
k destrukci stávající struktury krajiny, tvořené vodními toky, údolími, terénními hřbety a lesními 
porosty, s čímž úzce souvisí následná, zřetelná fragmentace krajinného prostoru. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce  

D.I.8.1 Vlivy na krajinný ráz území 

Vlivem předkládaného záměru a variant trasy na krajinný ráz území ráz ve smyslu §12 zákona č. 
114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů se detailně zabývá studie Posouzení vlivu záměru 
na krajinný ráz, která je přílohou č. 9 této dokumentace.  

V rámci posouzení záměru je detailně vyhodnocen vliv výšek jednotlivých stožárů, vliv na dílčí 
znaky a hodnoty krajinného rázu. Cílem studie bylo vyhodnocení vlivů záměru z hlediska míry jeho 
konfliktnosti s hodnotami krajinného rázu, tedy z hlediska míry zásahu do krajinného rázu, studie 
podrobně hodnotí výšky a umístění jednotlivých stožárových konstrukcí.  

V případě variant trasy nejsou stanoveny konkrétní stožárová místa ani výšky stožárů, v rámci 
posouzení vlivu záměru je hodnocena trasa jako celek s ohledem na zákonná kritéria, uvedená v 
§ 12 zákona č. 114 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

V textu níže je uvedeno závěrečné souhrnné vyhodnocení vlivů na krajinný ráz (dle studie): 

Trasa záměru 
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Záměr přestavuje standardní liniovou stavbu se stožáry nesoucími vodiče k přenosu elektrické 
energie. V trase je použito 95 ks stožárů, výška nových stožárů se pohybuje od 46,0 m do 65,7 m 
v případě nosných stožárů, v případě kotevních stožárů od 44 m, do 59,8 m. Výška stožárových 
konstrukcí se variabilně mění v závislosti na terénních a technických podmínkách po 2 m modulech. 

Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba bude 
do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost celého úseku je vyjádřena přítomností 
nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu v tomto úseku trasy vedení. Konfliktnost úseku je 
zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé a 
neopakovatelné v rámci regionu 

Konflikt s přírodními hodnotami 

Trasa vedení zvn v délce cca 29 km od Býškovic do TR Kletné prochází zemědělskou krajinnou 
se zastoupením přírodních prvků, ale také industriálních prvků. Místně dochází ke konfliktu 
s pozitivními přírodními hodnotami. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se 
v koridoru vedení vyskytuje EVL Poodří, přírodní park Oderské vrchy, prvky nadregionální 
územního systému ekologické stability a významné krajinné prvky. Všechny tyto lokality mají 
pozitivní přírodní hodnotu v krajině. 

Evropsky významné lokality (Natura 2000) 

Linie stožárů kříží EVL Poodří jihozápadě od obce Mankovice. Linie stožárů jde v souběhu se 
současným vedením. 

Ovlivnění: trasa vedení přechází v blízkosti lomového bodu R12 (mezi stožáry č. 368 – 369) přes 
evropsky významnou lokalitu Poodří. Stožáry jsou lokalizovány v místech nivy toku, rybníka a 
břehového porostu. Vedení je lokalizováno v souběhu se současným vedením a dálnicí D1. U 
stožáru č. 368 doje k navýšení o N+4 oproti základní výšce, u stožáru kotevního nedojde 
k navýšení. V břehových porostech je lokalizován stožár o výšce 44 m. Ani jeden ze stožárů není 
lokalizován v EVL. Výška stožárů a průsek v břehových porostech se promítne ve vizuální 
charakteristice. Linie stožárů s šířkou ovlivní břehové porosty koridorem o šířce cca 70 m. Negativní 
vliv je snížen lokalizací a fragmentací přírodního prvku dálnicí D1.   

Přírodní park 

Trasa dvojitého vedení okrajově zasahuje do přírodního parku Oderské vrchy v úseku mezi 
lomovými body R13 – R21 (mezi stožáry č. 371 – 393). 

Ovlivnění: trasa dvojitého vedení zasahuje do okrajových partií jihovýchodní části přírodního parku. 
V této části přírodního parku se nacházejí plochy převážně s nízkou přírodní hodnotou. Území 
dotčené záměrem je v současnosti významně narušeno přítomností technicistních linií dálnice D1 
a dvou dvojitých vedení 110 kV. 

Stožáry č. 372 – 377 vedou po zemědělských pozemcích a kopírují těleso dálnice. Kotevní a nosné 
stožáry č. 378, 379, 380 jsou navýšeny z důvodu přechodu technické infrastruktury (dvojité vedení 
110 kV, dálnice D1 a koridor pro umístění VRT) a nivy Suchdolského potoka. Výška stožárů se 
pohybuje v rozmezí 55,8 – 65,7 m. Linie stožárů č. 381 – 385 prochází semenným porostem 
modřínu a borovice a matečnicovou školkou energetických dřevin a dále pokračuje do nivy 
Suchdolského potoka protékajícího na úpatí Oderských vrchů. Stožáry mezi lomovými body R19 
až R21 jsou pak opět umístěny na zemědělsky využívaných pozemcích. 

V místě kontaktu s Oderskými vrchy, resp. přírodním parkem záměr navazuje na stávající 
technicistní linie tělesa dálnice D1 a dvou dvojitých vedení 110 kV. V daném místě bude záměr 
představovat faktor spolupůsobící k současnému narušení obrazu krajiny a dílčích krajinných 
scenérií, ve kterých se uplatňuje jihovýchodní okraj Oderských vrchů. Nejvýznamnější negativní 
vliv, který se projevuje vizuální kontaminací prostoru Oderských vrchů, i když významně sníženou 
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stávajícím narušením, budou představovat stožáry č. 378, 379, 380, 387, 389, které jsou navýšeny 
o 14 m. 

Nadregionální prvky ÚSES 

Nové vedení kříží nadregionální a regionální prvky ÚSES jak v Olomouckém, tak 
v Moravskoslezském kraji.  

Ovlivnění: dvojité vedení má vyšší nároky na šířku koridoru, který se pohybuje cca 70 m. Vzniknou 
průseky v břehových porostech, a tím dojde k ovlivnění prvků ÚSES. Ovlivnění je na přijatelné 
úrovni. Migrační prostupnost bude zajištěna.  

Významné krajinné prvky 

V trase koridoru nového dvojitého vedení se vyskytují VKP jak registrované, tak ze zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění. 

Ovlivnění: záměr nebude fyzicky zasahovat do vodních toků. Stožáry, resp. koridor vedení 
s podmínkou výskytu dřevin do 3 m vzrostné výšky, budou zasahovat do břehových porostů, 
částečně pak do okrajových partií nivy. Vzhledem k charakteru lesního porostu, tj. lignikultury 
modřínu, borovice a energetických dřevin nebude záměr představovat významný negativní zásah 
do přírodní charakteristiky krajinného rázu.  

Konflikt s kulturními hodnotami 

Trasa vedení zvn je umístěna v území s historickým významem a výskytem kulturních 
i archeologických hodnot. 

Kulturní památky 

Trasa záměru prochází v celé své délce volnou, převážně zemědělskou krajinou, bez 
bezprostředního kontaktu s kulturními památkami. Vyhlášené kulturní památky jsou soustředěny 
do center a blízkého okolí obcí a měst.  

Ovlivnění: v koridoru vedení zvn se nenacházejí žádné kulturní nemovité památky. 

Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do prostorových vztahů a ovlivnění vizuální scény 

Posouzení konfliktu s estetickými hodnotami, zásahu do prostorových vztahů a především 
ovlivnění vizuálních charakteristik je zhodnoceno v rámci vymezených potencionálně dotčených 
krajinných prostorů. Pro hodnocení se využívá tzv. okruh viditelnosti, kde se rozlišují blízké pohledy 
do 1 km a dálkové pohledy okolo 3 km.  

PDoKP 1 Býškovice - Ústí 

Nová linie stožáru vedení zvláště vysokého napětí  naruší prostorové vztahy v krajině. Stožáry o 
navržených výškách budou tvořit prvky viditelné z blízkých i dálkových pohledů.  

Vedení zvn v navržených výškách je z hlediska ochrany krajinného rázu kolizní. Nejvýraznější 
zásah do estetických hodnot krajiny je vyhodnocen v nivě Bečvy, kde jsou stožáry sice lokalizovány 
na zemědělských pozemcích, ale v blízkosti nové cyklostezky. Stožáry s výškou 53,9 m a 55,8 m 
naruší krajinnou scenérii klidové oblasti. Stožár č. 319 o výšce 51,9 m umístěný přímo v nivě Bečvy 
bude zasahovat do harmonických vztahů v krajině i estetické hodnoty krajinného prostoru. 
Negativní vliv na harmonické vztahy v krajině představuje zejména průsek břehových porostů o 
šířce téměř 70 m. 

PDoKP 2 Černotín - Kunčice 
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Stožáry č. 329 a č. 330 s výškou 61,7 m a 65,7 m umístěné v blízkosti terénní sníženiny Račího 
potoka budou představovat částečné narušení harmonického měřítka krajiny a související zásah 
do charakteristických průhledů mezi dílčími krajinnými prostory. Vzhledem k členitosti je terénu je 
omezena vizuální expozice stavby. Přírodní složka a související harmonické vztahy v krajině budou 
negativně ovlivněny zásahem do břehových porostů v nivě řeky Luha. 

PDoKP 3 Bělotín - Hladké Životice 

V rámci vymezeného území bude navrhovaná stavba představovat negativní zásah do dílčích 
krajinných scenériích, ve kterých se uplatňuje jihovýchodní okraj Oderských vrchů. Míra zásahu je 
však významně snížena stávajícím narušením obrazu krajiny vizuálně výraznými, technicistními  
liniemi. Míra zásahu způsobeného záměrem stoupá s výškou jednotlivých stožárů, kdy se zvyšuje 
jejich vizuální uplatnění vůči Oderským vrchů. Tento vliv je identifikovatelný v okruhu silné 
viditelnosti, a to do 1 km od lokality stožáru 

 

Shrnutí zásahu do prostorových vztahů, harmonického měřítka a vizuální scenérie pro 
PDoKP vlivem záměru 

 v dílčích krajinných scenériích bude vedení zvn působit jako technicistní dominanta; 

 v přehledné zemědělské krajině, zejména při pohledech z vyvýšených míst bude 
navrhovaná stavba zasahovat do panoramatických pohledů; 

 v rámci lokalit se zvýšenou přírodní hodnotou narušeny harmonické vztahy v krajině; 

 navrhovaná stavba bude zvyšovat míru vizuální kontaminace esteticky hodnotných 
krajinných scenérií, ve kterých se uplatňuje linie Oderských vrchů. 

 

Hodnocení vlivu výšek stožárů na krajinný ráz 

Skupina stožárů v základní výšce a s převýšením do +4 m (40 ks) 

Jedná se o 24 ks nosných stožárů a 16 ks kotevních stožárů, kdy volba aktuálního převýšení výšky 
stožáru vzhledem k základní výšce dosahuje maximálně +4 m. Vzhledem k minimálním vlivům na 
podstatné hodnoty krajinného rázu není relevantní hodnotit konkrétní parametry a vliv jednotlivých 
stožárů v podrobné tabulce.  

Vyhodnocení: v celkovém pohledu představuje předmětná skupina stožárů žádný až slabý zásah 
do podstatných hodnot krajinného rázu. Záměr v definovaném rozsahu lze vyhodnotit jako 
přijatelný.  

Skupina stožárů s převýšením +6 až +10 m (45 ks) 

Jedná se o 40 ks nosných stožárů a 5 kotevních stožárů, kdy variabilita modulových výšek stožáru 
dosahuje hodnot s převýšením +6 m a maximálně +10 m. Konkrétní parametry a vliv jednotlivých 
stožárů je součástí přílohy č. 9. 

Konkrétně u 36 stožárů dojde k vlivům na krajinný ráz, u 7 stožárů jsou vlivy na krajinný ráz středně 
silné a u 2 stožárů (stožáry č. 353, 354) je konstatován silný vliv na krajinný ráz.  

Stožáry č. 353 a 354 jsou umístěny v zemědělské krajině u obce Bělotín. Dominantním bodem v 
území je vysílač Lučická stráž, krajinářská hodnota prostoru je průměrná. 

Nosné stožáry s výškou 51,9 m se promítnou do hodnot krajinného rázu. Naruší prostorové vztahy 
i harmonické měřítko. Jsou situovány na zemědělských pozemcích u Lužické stráže 339,2 m n. m., 
což je vyvýšený a patrný bod v krajině. Stožáry se budou uplatňovat ve vizuální charakteristice 
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krajiny. Ovlivní blízké pohledy z obce Bělotín a části Lučice a obce Hynčice a především dálkové 
pohledy. 

Vyhodnocení: v celkovém pohledu představuje předmětná skupina stožárů slabý až středně silný 
zásah do podstatných hodnot krajinného rázu. Záměr v definovaném rozsahu lze vyhodnotit jako 
přijatelný. 

Skupina stožárů s převýšením více než +10 m (10 ks) 

Jedná se o 6 ks stožárů nosných a 4 stožáry kotevní, kdy variabilita převýšení aktuálních výšek 
stožáru nad základní výšku, dosahuje hodnot více než +10 m. Vyhodnocení jednotlivých stožárů je 
součástí přílohy č. 9. 

V podrobném vyhodnocení variability modulových výšek stožárů z hlediska vlivu na krajinný ráz je 
u 1 stožáru konstatován vliv na krajinný ráz, u 5 stožárů jsou vlivy na krajinný ráz vyhodnoceny jako 
slabé až střední a u 4 stožárů (stožáry č. 329, 330, 349 a 350) se bude jednat o silné vlivy na 
krajinný ráz. 

Stožáry č. 329 a 330 jsou umístěny u obce Kunčice ve zvlněné zemědělské krajině s průměrnou 
krajinářskou hodnotou. 

Nosné stožáry o výšce 61,7 a 65,7 m jsou situovány mezi údolní deprese Račího potoka. Vzhledem 
k přítomnosti vedení vvn 110 kV zde bude záměr představovat zvýšení míry narušení prostorových 
vztahů i harmonického měřítka krajiny a dojde k silným vlivům na krajinný ráz. Vizuální expozice je 
ale značně omezena členitým tvarem reliéfu. 

Stožáry č. 349 a 350 jsou umístěny v zemědělské krajině u obce Bělotín. Dominantním bodem v 
území je vysílač Lučická stráž, krajinářská hodnota prostoru je průměrná. 

Nosné stožáry o výšce 59,8 a 57,5 m jsou situovány na zemědělských pozemcích u vrchu Lužické 
stráže. Vzhledem k vizuální expozici lokality stožáru dojde k negativnímu ovlivnění jak výhledů 
z blízkého okolí (Bělotín, Lučice, Hynčice), tak zejména krajinných panoramat. Záměr zde dále 
představuje narušení prostorových vztahů i harmonického měřítka krajiny. Dojde k silným vlivům 
na krajinný ráz. 

Vyhodnocení: v celkovém pohledu představuje předmětná skupina stožárů středně silný zásah do 
podstatných hodnot krajinného rázu. Záměr v definovaném rozsahu lze vyhodnotit jako přijatelný. 

 Zhodnocení vlivu navrženého záměru na zákonná kritéria krajinného rázu 

Vliv na zákonná kritéria 
krajinného rázu 

(§ 12 zákona) 

Základní výška a 
převýšení do +4 m 

(40 stožárů) 

Výška 51,9 – 55,8 m 

(převýšení +6 až +10 m) 

(45 stožárů) 

Výška 57,8 – 63,7 m 

(převýšení více než 10 m) 

(10 stožárů) 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní 
charakteristiky 

slabý až středně silný  slabý až středně silný slabý až středně silný 

Vliv na stanoviště Natura 2000 slabý až středně silný slabý až středně silný slabý až středně silný 

Vliv na přírodní parky slabý až středně silný středně silný  středně silný až silný 

Vliv na významné krajinné 
prvky  

slabý až středně silný středně silný  středně silný až silný 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní 
charakteristiky 

slabý  středně silný středně silný 

Vliv na krajinné dominanty slabý středně silný středně silný 

Vliv na estetické hodnoty slabý až středně silný středně silný  středně silný až silný 

Vliv na harmonické měřítko 
krajiny 

slabý až středně silný slabý až středně silný slabý až středně silný  

Vliv na vizuální charakteristiku slabý až středně silný středně silný středně silný až silný 
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Celkové zhodnocení záměru: 

Záměr nadzemního vedení zvn bezesporu ovlivňuje krajinný ráz. Trasa vedení zvn představuje 
nový liniový koridor v území. Nový, technický liniový prvek v krajině se stane ohniskem a významně 
ovlivní krajinný ráz, především ve vizuální scenérii krajiny. Nejvýznamnější negativní zásah do 
znaků a hodnot krajinného rázu představuje záměr v případě kontaktu s přírodě blízkým územím. 
Mimo přírodě blízké plochy prochází koridor nového vedení převážně územím, které je významně 
ovlivněné agroindustriálními prvky (dálnice, železnice, zemědělské objekty).  

Stožáry navrhovaných parametrů budou představovat zvýšení míry současného, negativní 
ovlivnění původně zemědělské krajiny, které je způsobeno dominantně působícími liniovými 
stavbami. Míra vizuálního projevu vedení zvn a jednotlivých stožáru, popř. jejich skupin se výrazně 
mění s každou změnou stanoviště a pozorovacího bodu. Z některých pohledů splynou stožáry 
vedení v zákrytu v jediný. Již malá změna stanoviště tuto situaci změní a budou tak převažovat 
pohledy, ze kterých naopak budou vynikat dva a více vedle sebe stojících stožárů. Stejně tak 
koridor vedení vytváří trvalé, zřetelné průseky lesními a břehovými porosty.  

Trasa dvojitého vedení je situována v nové trase s novým umístěním stožárů. Od lomového bodu 
R9 (stožár č. 356) až R21 (stožáry č. 394, 395) pak vede trasa rovnoběžně s trasou stávajícího 
vedení a s dálnicí D1. V kontextu se současným antropogenním ovlivněním prostoru lze 
konstatovat, že záměr bude představovat gradaci negativního projevu výškových, technicistních 
prvků v krajinné scéně. Oproti tomu míra negativního vlivu do harmonického měřítka a vztahů 
v krajině bude významně snížena přítomností hmotově výraznější linie tvořené tělesem dálnice D1. 

Lze konstatovat, že posuzovaná stavba „Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka 
z V403/V803“ je navržena s ohledem na maximálně možné snížení jejího vlivu do kritérií krajinného 
rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Přes technologicky podmíněné výškové a hmotové dimenze bude navrhovaná stavba v dílčích 
krajinných souvislostech představovat maximálně středně silný až silný zásah do podstatných 
charakteristik a hodnot krajinného rázu.  

Z pohledu únosnosti krajiny je navrhovaná stavba akceptovatelná. 

Variantní řešení 

Varianty představují identické technické řešení a variantní umístění trasy. U variant nebylo 
projektováno umístění stožárových konstrukci, tím pádem bylo hodnoceno umístění trasy jako 
celku. 

Varianta 1 

Konflikt s přírodními hodnotami 

Míru zásahu záměru do znaků a hodnot přírodní charakteristiky, indikovaných přítomností (či 
nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 

 Vliv varianty 1 na indikátory přírodní charakteristiky 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot přírodní charakteristiky KR 
Přítomnost 
indikátoru 

Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A X 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) A XXX 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 
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7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) N 0 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12  N 0 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru N 0 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  N 0 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Poodří 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) A X 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  A XXXX 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

Vysvětlivky: 
Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

Záměr je umísťován do území s vysokou přírodní hodnotou. Realizací záměru dojde k fyzickému 
zásahu do přírodně cenných částí krajiny, zejména v případě maloplošných i velkoplošných 
chráněných území v rámci MKR Poodří a přírodě blízké skladbě porostů v MKR Podbeskydí. 

 Vliv varianty 1 na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky VELMI SILNÝ 

Zvláště chráněná území 

Záměr bude fyzicky zasahovat do zvláště chráněných částí přírody. V rámci Chráněné krajinné 
oblasti Poodří se jedná o zásah do I., II. a III. zóny ochrany. Dále záměr fyzicky ovlivní Přírodní 
rezervaci Bařiny a velmi silně naruší předmět ochrany v rámci Přírodního parku Podbeskydí. 

 Vliv varianty 1 na ZCHÚ 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na ZCHÚ   VELMI SILNÝ 

VKP (včetně významných krajinných prvků dle ZOPK) 

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do přírodně cenných partií údolní nivy vodního toku Odry 
a do lesních porostů v rámci dvou vymezených MKR (Podbeskydí, Poodří).  

 Vliv varianty 1 na VKP 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na VKP   VELMI SILNÝ 
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Konflikt s kulturními hodnotami 

Míru zásahu záměru do znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky, indikovaných 
přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů ukazuje následující tabulka: 

 Vliv varianty 1 na indikátory kulturní a historické charakteristiky 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot kulturní a historické 
charakteristiky KR 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) A 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A XX 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A XX 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A 0 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   A XX 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  A XX 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) A 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A X 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A X 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení N 0 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  A XXX 

MKR Poodří 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  N 0 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  A XX 

Vysvětlivky: 
Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

Záměr je umísťován do území značného historického významu. Historický vývoj oblasti se odráží 
v tradičním způsobu využití krajiny, tj. zemědělství. Spolu se sídelní strukturou, původně 
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zemědělských vesnic, utváří zemědělské využití krajiny výrazně agrární charakter, který lze 
ohodnotit jako dominantní rys krajiny PDoKP. Záměr, vzhledem ke svému technicistnímu 
charakteru, bude představovat zásah do agrární identity krajiny. Míra tohoto zásahu je však 
částečně snížena, a to přítomností průmyslového areálu v MKR Podbeskydí, průmyslových objektů 
podél toku Jičínky (Šenov, Kunín) a technicistních liniových dominant v MKR Poodří. V rámci 
výskytu hodnotných kulturně historických prvků bude záměr negativně ovlivňovat kulturní 
dominanty lokálního (kostely) i regionálního významu (zřícenina hradu Starý Jičín na Starojickém 
kopci).  Navrhovaný záměr se v MKR Jičínsko dostává do kontaktu se zastavěnými plochami města 
Nový Jičín. Přestože se nejedná o přímý zásah do nejhodnotnějších částí intravilánu, vyhlášeného 
jako městská památková rezervace, bude navýšen podíl hmotově dominantních, technicistních 
prvků v rámci intravilánu, resp. jeho okrajových částí. Tímto dojde jak k potlačení významu 
historického jádra města, tak k zásahu do pocitového propojení intravilánu města s Podbeskydím 
(Skalka). 

 Vliv varianty 1 na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky   SILNÝ 

Kulturní dominanty 

Záměr bude svými výškovými a hmotovými dimenzemi přímo konkurovat lokálně působícím 
kulturním dominantám kostelů. Zároveň dojde k významnému navýšení podílu technicistních 
staveb v území a tím snížení významu lokálních dominant, odkazujících na historickou hodnotu 
území. Zásadně negativní vliv je spatřován v přímém zásahu do kulturní a krajinné dominanty – 
zříceniny hradu Starý Jičín na Starojickém kopci, kde trasa vedení prochází přímo přes úpatí 
Starojického kopce. 

 Vliv varianty 1 na kulturní dominanty 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na kulturní dominanty VELMI SILNÝ 

Konflikt s estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a vztahy v krajině 

Míru zásahu do indikovaných znaků a hodnot estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině, 
indikovaných přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 
 

 Vliv varianty 1 na znaky a hodnoty MKR Podbeskydí 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

(analytická kritéria)  

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Podbeskydí 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  A XXXX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A XXX 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím 
přírodním charakterem) 

N 0 
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7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v zemědělské krajině) 

A XXXX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem 

N 0 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) A XXX 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXXX 

11 Zřetelné linie zástavby A 0 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XXX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů N 0 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

(souhrnná kritéria) 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie A XXX 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A XXXX 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické 
působení jako výrazný rys krajinné scény 

A 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících 
staveb 

N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků A XXX 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny A XXX 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí A XXX 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   A 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí A XXX 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A 0 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény A XXX 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXX 

Vysvětlivky: 
Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

 

 Vliv varianty 1 na znaky a hodnoty MKR Jičínsko 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

(analytická kritéria)  

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Jičínsko 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  A XXX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  N 0 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  N 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 
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Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím 
přírodním charakterem) 

N 0 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v zemědělské krajině) 

N 0 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem 

N 0 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XX 

11 Zřetelné linie zástavby A X 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant A XXX 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A XX 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

(souhrnná kritéria) 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie N 0 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  N 0 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A 0 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické 
působení jako výrazný rys krajinné scény 

N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících 
staveb 

N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény N 0 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie N 0 

Vysvětlivky: 
Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

 

 Vliv varianty 1 na znaky a hodnoty MKR Poodří 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

(analytická kritéria)  

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Poodří 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  N 0 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 
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3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím 
přírodním charakterem) 

N XXX 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v zemědělské krajině) 

A XXX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem 

A XX 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXXX 

11 Zřetelné linie zástavby N 0 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A X 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

(souhrnná kritéria) 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie A XXX 

2 Neopakovatelnost krajinných forem A XXX 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A X 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické 
působení jako výrazný rys krajinné scény 

N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících 
staveb 

N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény A XXX 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXXX 

Vysvětlivky: 
Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

 

Z analýzy indikátorů vizuální charakteristiky vyplývá, že záměr je umisťován do krajiny s vysokou 
krajinářsko-estetickou hodnotou. Četné esteticky hodnotné krajinné scenérie vznikají zejména 
v souvislosti s unikátními přírodními prvky oderské nivy (MKR Poodří), uplatněním lokálně 
významných kulturních dominant kostelů a regionálně významnou kulturní a krajinnou dominantou 
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„Starého Jičína“ (MKR Jičínsko) a přírodě blízkou, harmonickou skladbou krajiny úpatí Beskyd 
(MKR Podbeskydí).  

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do lužních porostů, navazujících na meandrující tok Odry, 
a to v místě souběhu se stávajícím vedením zvn. Realizací záměru dojde k rozšíření „průseku“ 
lesními a břehovými porosty, s následkem exponenciálního zvýšení hmotového projevu koridoru 
nadzemních sítí a vytvoření nové dominanty krajinného prostoru. Spolu s fyzickým zásahem do 
přírodně cenných ploch dojde k zásadnímu zvýšení podílu technicistních staveb v rámci Přírodního 
parku Podbeskydí a tím k zásadně významnému narušení harmonického projevu krajiny. 
Umístěním záměru v krajinném prostoru Podbeskydí dojde k destrukci stávající struktury krajiny, 
tvořené vodními toky, údolími, terénními hřbety a lesními porosty, s čímž úzce souvisí následná, 
zřetelná fragmentace krajinného prostoru.   

Vzhledem ke svým rozměrovým dimenzím a hmotovému projevu, budou jednotlivé stožáry vizuálně 
konkurovat projevu sakrálních staveb. Význam zásahu do projevu kulturních dominant je částečně 
snížen přítomností hmotově výrazných prvků. Umístěním záměru na úpatí Starojického kopce 
dojde k významné vizuální kontaminaci krajinné a kulturní dominanty „Starý Jičín“, zejména v rámci 
panoramatických výhledu ze severu, východu a jihu PDoKP.   

Realizací záměru dojde k vizuální kontaminaci zalesněné linie geomorfologického zlomu, 
navazujícího na vrch Svinec a procházejícího východním směrem ke Skalce, přičemž tato linie tvoří 
pohledový horizont při jižních pohledech z intravilánu Nového Jičína. V některých pohledech ze 
západu se pak záměr dostává do vizuálního kontextu s intravilánem Nového Jičína. 

V návaznosti na členitost reliéfu a výškový gradient, tj. zejména v rámci MKR Podbeskydí a MKR 
Jičínsko, bude záměr významně zasahovat do dílčích blízkých horizontů i komplexních vzdálených 
horizontů. Záměr se bude vizuálně uplatňovat v dálkových, panoramatických výhledech z výše 
položených míst.  

Z porovnání rozměrových dimenzí záměru a jeho hmotové výraznosti s vertikální i horizontální 
texturou PDoKP vyplývá, že záměr naruší měřítkové uspořádání a vztahy v krajině. 

Při realizaci záměru ve variantě 1 je nezbytné ve značném rozsahu fyzicky narušit přírodně cenné 
lokality, což v případě vymezeného PDoKP zakládá zásadně významný zásah do harmonických 
vztahů v krajině. 

 Vliv varianty 1 na zákonná kritéria krajinného rázu 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na estetické hodnoty VELMI SILNÝ 

Vliv na harmonické měřítko krajiny VELMI SILNÝ 

Vliv na harmonické vztahy v krajině VELMI SILNÝ 

 

Vliv záměru ve variantě 1 na konkrétní identifikované a klasifikované znaky a hodnoty KR 

Význam jednotlivých znaků v krajinném rázu dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) a vliv 
navrhovaného záměru shrnuje následující tabulka (znaky a hodnoty jednotlivých charakteristik KR 
byly identifikovány a klasifikovány v kapitole C.II.6 Krajinný ráz). 

Vysvětlivky: 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní, 0 neutrální, - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní, XX spoluurčující, X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný, XX význačný, X běžný 
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 Vliv varianty 1 na konkrétní znaky a hodnoty KR v MKR Podbeskydí 

Identifikované konkrétní znaky a hodnoty KR  

(§ 12 ZOPK) 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Projev Význam Cennost Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Členitý reliéf hluboce zaříznutých údolí  + XXX XX X 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK + XX XX XXXX 

3 Přítomnost přírodního parku + XXX X XXXX 

4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy + XXX XXX XXX 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + XX XX XX 

6 
Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru 
(remízy) 

+ XX XX XXX 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m  + XXX XXX XX 

8 
Významné zastoupení extenzivně obhospodařovaných 
zem. ploch 

+ XX XX XX 

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + X X 0 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  + XX X XXX 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických 
sídel 

+ XX X 0 

4 
Částečně dochovaná dopravní síť  

– současné dopravní trasy kopírují původní historické cesty 
+ X X 0 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších 
sídlech vč. památkově chráněných objektů  

+ XX X 0 

6 Přítomnost kulturních dominant - kostelů + XX XX X 

7 Drobná sakrální architektura v krajině + X X 0 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem + XX XX X 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů (Bludovice) - X X XX 

10 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Dramatický reliéf hluboce zaříznutých údolí + XX XX X 

2 Uzavřenost prostorů jednotlivých údolí + XX XX XX 

3 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují zalesněné svahy 
údolí v kontrastu s drobnými zemědělskými plochami  

+ XXX XX XXX 

4 Výrazně harmonický projev krajiny  + XXX XX XXXX 

5 
Vizuální kontaminace prostoru výškovými stavbami 
vysílačů 

- X X XXX 

6 
Přítomnost měřítkově výrazných objektů průmyslového 
areálu a zemědělských areálů 

- XX X XXXX 

 

 Vliv varianty 1 na konkrétní znaky a hodnoty KR v MKR Jičínsko 

MKR Jičínsko 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu + X X 0 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce + XXX XXX XXX 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + X X X 

4 
Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru 
(remízy) 

+ X XX XX 
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5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaných ploch 

- XXX X 0 

6 Vysoký podíl urbanizovaných ploch sídelních útvarů - XX X 0 

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XXX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O XXX X XXX 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických 
sídel 

+ X X 0 

4 Hodnotná architektura v rámci intravilánu Nového Jičína + X X 0 

5 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – 
hrad Starý Jičín 

+ XXX XX XXX 

6 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů + XX X XXX 

7 Drobná sakrální architektura v krajině + X X X 

8 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem + XX X XX 

9 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  - XX X XXX 

10 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny + XX X XXX 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ + XXX X XXX 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely + XX X XXXX 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály - XX X XX 

 

 Vliv varianty 1 na konkrétní znaky a hodnoty KR v MKR Poodří 

MKR Poodří 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Specifický reliéf říční nivy s meandrujícím tokem Odry  + XXX XXX XXX 

2 Hustá síť drobných vodních toků  + XX X 0 

3 Četné přírodní vodní nádrže a rybníky + XX XX 0 

4 
Unikátní, hodnotná biota vázaná na specifické přírodní 
podmínky oderské nivy  

+ XXX XXX XXXX 

5 Zapojené břehové porosty podél toku Odry + XXX XX XXXX 

6 Maloplošná i velkoplošná ochrana dle ZOPK + XXX XXX XXX 

7 Plochy mokřin s významnou přírodní hodnotou  + XX XX X 

8 Kvalitní, zaplavované nivní půdy + X X X 

9 Drobná, extenzivně obhospodařovaná pole + X XX XX 

10 
Plochy intenzivně obhospodařované orné půdy 
s vegetačním krytem tvořeným agrocenózami navazující 
směrem od toku Odry 

- XX X X 

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O X X XXX 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických 
sídel středověkého původu 

+ XX XX 0 

4 
Vliv novodobé zástavby na původní archetyp vesnické 
zástavby 

- X X 0 

5 Přítomnost kulturních dominant - kostelů + XX XX XXX 

6 
Drobná sakrální architektura v krajině (křížová zastavení, 
boží muka) 

+ XX X X 

7 
Přítomnost dálnice a intenzifikace železničního dopravního 
koridoru 

- XX XX XXX 
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8 Areály a stavby zemědělských podniků  - XX X 0 

9 
Průmyslové areály a stavby při městských sídelních 
útvarech (Suchdol nad Odrou, Kunín)  

- XX XX X 

10 Nadzemní sítě technického vybavení - X X XXXX 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Dynamický, živý projev meandrujícího vodní toku + XXX XXX XX 

2 
Jedinečné přírodní scenérie, ve kterých se uplatňuje 
typická biota lužního lesa 

+ XXX XXX XXXX 

3 
Uzavření prostoru oderské nivy středně vzdálenými 
horizonty 

+ XX XX XXX 

4 
Unikátní nivní charakter krajiny, zdůrazněný rozvinutou 
strukturou přítoků, mokřadů a vodních ploch   

+ XXX XX X 

5 Komorní prostory luk a malých polí v rámci lužního lesa + XX X X 

6 
Uplatnění lokálních dominant kostelů v esteticky 
hodnotných krajinných scenériích  

+ XX X XXX 

7 Intenzifikované zemědělské plochy  - XX X X 

8 
Narušení linie toku, navazujícího lužního lesa a břehových 
porostů vedením nadzemních technických sítí a 
komunikacemi 

- XX X XXXX 

9 Přítomnost průmyslových areálů (Suchdol nad Odrou) - XX X XX 

 

Výsledky analýzy vztahu záměru k indikovaným znakům přírodní charakteristiky potvrzují vlivy do 
zákonných kritérií ochrany krajinného rázu.  

Záměr fyzicky zasahuje do přírodně hodnotných částí krajiny, a tudíž dojde k přímému ovlivnění 
a omezení jejich funkce. Z hlediska zásahu do reprezentativních znaků přírodní charakteristiky KR 
(pozitivních dle projevu) je vliv navrhované stavby v souhrnu posouzen jako velmi silný. 

V případě znaků kulturní a historické charakteristiky je vliv indikován ve vztahu přímé návaznosti 
funkčního a utilitárně konstrukčního řešení stavby. Záměr významně navyšuje podíl technicistních 
prvků v krajině. Svým dispozičním řešením bude významně konkurovat prvkům kulturně-
historického významu. Vliv záměru z hlediska zásahu do reprezentativních znaků kulturní 
a historické charakteristiky KR (pozitivních dle projevu) v souhrnu posouzen jako velmi silný.  

Z hlediska vizuální charakteristiky, resp. jejích indikovaných znaků budou nejvýznamnější vlivy 
záměru představovat extrémní vizuální kontaminace přírodně cenných prvků a hmotové posílení 
industrializace prostoru a významnému narušení estetických hodnot krajiny. V souhrnu je vliv 
záměru posouzen jako velmi silný. 

Na základě výše uvedeného hodnocení je možno konstatovat, že z hlediska kritérií stanovených v 
12 ZOPK trasa varianty 1 představuje takový zásah, kterým dojde k významnému narušení a 
změně krajinného rázu dotčeného území. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 ZOPK je posuzovaný záměr pro dané území 
neúnosný. 
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Varianta 2 

Konflikt s přírodními hodnotami 

Míru zásahu záměru do znaků a hodnot přírodní charakteristiky, indikovaných přítomností (či 
nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 

 Vliv varianty 2 na indikátory přírodní charakteristiky 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot přírodní charakteristiky KR 
Přítomnost 
indikátoru 

Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A X 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) N 0 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) N 0 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12  N 0 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru N 0 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  N 0 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  N 0 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

MKR Poodří 

1 Přítomnost NPR či NPP (včetně jejího ochranného pásma) N 0 

2 Přítomnost PR či PP (včetně jejího ochranného pásma) A 0 

3 Přítomnost velkoplošného ZCHÚ (NP či CHKO) A X 

4 Přítomnost přírodního parku dle § 12 ZOPK A XXXX 

5 Přítomnost lokalit přírodního a přírodě blízkého charakteru A XXXX 

6 Přítomnost specifického terénního reliéfu  A X 

7 Přítomnost specifických a cenných prvků vegetačního krytu  A XXXX 

8 Přítomnost prvků nelesní zeleně ve struktuře zeměd. krajiny  A XXX 

Vysvětlivky: 
Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

 

Záměr je umísťován do území s vysokou přírodní hodnotou. Realizací záměru dojde k fyzickému 
zásahu do přírodně cenných částí krajiny, zejména v případě maloplošně i velkoplošně chráněných 
území v rámci MKR Poodří.  

 Vliv varianty 2 na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky SILNÝ 
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Zvláště chráněná území 

Záměr bude fyzicky zasahovat do zvláště chráněných částí přírody. V rámci Chráněné krajinné 
oblasti Poohří se jedná o zásah do I., II. a III. zóny ochrany. Záměr fyzicky ovlivní Přírodní rezervaci 
Bařiny, zároveň bude silně zasažen předmět ochrany v rámci Přírodního park Podbeskydí. 

 Vliv varianty 2 na ZCHÚ 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na ZCHÚ   VELMI SILNÝ 

VKP (včetně významných krajinných prvků dle ZOPK) 

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do přírodně cenných partií údolní nivy vodního toku Odry 
a do lesních porostů v rámci dvou vymezených MKR (Podbeskydí, Poodří).  

 Vliv varianty 2 na VKP 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na VKP   VELMI SILNÝ 

Konflikt s kulturními hodnotami 

Míru zásahu záměru do znaků a hodnot kulturní a historické charakteristiky, indikovaných přítomností (či 
nepřítomností) standardizovaných indikátorů ukazuje následující tabulka: 

 Vliv varianty 2 na indikátory kulturní a historické charakteristiky 

Indikátory důležitých znaků nebo hodnot kulturní a historické 
charakteristiky KR 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Podbeskydí 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A XX 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) N 0 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   A 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  N 0 

MKR Jičínsko 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) A 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. A 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  A X 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení N 0 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  N 0 
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MKR Poodří 

1 Přítomnost NKP  (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

2 Přítomnost MPR a VPR (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

3 Přítomnost MPZ a VPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

4 Přítomnost KPZ (vč. navrhovaných a vč. OP) N 0 

5 Přítomnost lokalit s památkovými objekty a cennou arch. N 0 

6 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem  N 0 

7 Přítomnost architektonických dominant (kult. dominant) A XXX 

8 Zřetelně dochovaná struktura osídlení A XX 

9 Zřetelně dochovaná urbanistická struktura obcí   N 0 

10 Specifický charakter a formy staveb   N 0 

11 Přítomnost dominantních rysů  N 0 

Vysvětlivky: 
Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

 

Záměr je umísťován do území značného historického významu. Historický vývoj oblasti se odráží 
v tradičním způsobu využití krajiny, tj. zemědělství. Spolu se sídelní strukturou, původně 
zemědělských vesnic, utváří zemědělské využití krajiny výrazně agrární charakter, který lze 
ohodnotit jako dominantní rys krajiny PDoKP. Záměr, vzhledem ke svému technicistnímu 
charakteru, bude představovat zásah do agrární identity krajiny. Míra tohoto zásahu je však 
částečně snížena přítomností průmyslových objektů podél toku Jičínky (Šenov, Kunín) a 
technicistních liniových dominant v MKR Poodří. V rámci výskytu hodnotných kulturně historických 
prvků bude záměr negativně ovlivňovat především kulturní dominanty kostelů. Vliv záměru na prvky 
hodnotné architektury, reprezentované jednotlivými objekty kulturních nemovitých památek v rámci 
intravilánu vesnických sídel bude slabý.   

 Vliv varianty 2 na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky   STŘEDNĚ SILNÝ 

 

Kulturní dominanty 

V rámci PDoKP se uplatňují lokálně působící kulturní dominanty kostelů. Záměr bude, vzhledem 
ke svým výškovými a hmotovými dimenzím, těmto dominantám přímo konkurovat. Zároveň dojde 
k významnému navýšení podílu technicistních staveb v území a tím snížení významu lokálních 
dominant, odkazujících na historickou hodnotu území. 

 Vliv varianty 2 na kulturní dominanty 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na kulturní dominanty SILNÝ 

 

Konflikt s estetickými hodnotami, harmonickým měřítkem a vztahy v krajině 

Míru zásahu do indikovaných znaků a hodnot estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině, 
indikovaných přítomností (či nepřítomností) standardizovaných indikátorů, ukazuje následující tabulka: 
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 Vliv varianty 2 na znaky a hodnoty MKR Podbeskydí 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

(analytická kritéria)  

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Podbeskydí 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  N XX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A XXX 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím 
přírodním charakterem) 

N 0 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v zemědělské krajině) 

A XX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem 

N 0 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) A XX 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXX 

11 Zřetelné linie zástavby A XXX 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant N 0 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů N 0 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

(souhrnná kritéria) 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie N 0 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A XX 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické 
působení jako výrazný rys krajinné scény 

A 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících 
staveb 

N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků A XXX 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny A XXX 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí A XXX 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   A 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí A XXX 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně N 0 

13 Uplatnění míst s kulturním významem N 0 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény N 0 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXX 
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 Vliv varianty 2 na znaky a hodnoty MKR Jičínsko 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

(analytická kritéria)  

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Jičínsko 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  A XXX 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  N 0 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  N 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím 
přírodním charakterem) 

N 0 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v zemědělské krajině) 

N 0 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem 

N 0 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XX 

11 Zřetelné linie zástavby A X 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant A XX 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A XX 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

(souhrnná kritéria) 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie N 0 

2 Neopakovatelnost krajinných forem N 0 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  N 0 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A 0 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické 
působení jako výrazný rys krajinné scény 

N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících 
staveb 

N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény N 0 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie N 0 
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 Vliv varianty 2 na znaky a hodnoty MKR Poodří 

I. Indikátory přítomných znaků nebo hodnot rysů prostorové skladby  

(analytická kritéria)  

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

MKR Poodří 

Charakter vymezení prostoru 

1 Zřetelné vymezení prostorů terénním horizontem  N 0 

2 Zřetelné vymezení prostorů okraji porostů  A XXX 

3 Zřetelné vymezení prostorů cenou zástavbou N 0 

4 Vymezení prostorů více horizonty  A 0 

5 Charakteristické průhledy a přítomnost míst panoramatického vnímání krajiny A XXXX 

Rysy prostorové struktury 

6 
Maloplošná struktura (mozaika drobných ploch a prostorů převažujícím 
přírodním charakterem) 

N XXX 

7 
Maloplošná struktura (mozaika s výraznými prvky rozptýlené zeleně 
v zemědělské krajině) 

A XXX 

8 
Velkoplošná struktura otevřených ploch a větších porostních celků 
s harmonickým výrazem 

A XX 

Konfigurace prvků 

9 Zřetelné linie morfologie terénu (horizonty, hrany, hřbetnice atd.) N 0 

10 Zřetelné linie vegetačních prvků (okraje lesů, aleje, doprovodná zeleň atd.) A XXXX 

11 Zřetelné linie zástavby N 0 

12 Přítomnost zřetelných terénních dominant N 0 

13 Přítomnost zřetelných architektonických dominant A XX 

14 Neobvyklý tvar nebo druh dominanty N 0 

15 Přítomnost vedlejších prostorových akcentů A X 

II. Indikátory přítomných rysů charakteru a identity  

(souhrnná kritéria) 

Přítomnost 
indikátoru 

Vliv 
záměru 

Rozlišitelnost 

1 Výraznost, neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenerie A XXX 

2 Neopakovatelnost krajinných forem A XXX 

3 Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve vizuální scéně  A XXXX 

4 Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského využití krajiny A X 

5 
Kontrast, symetrie, vyvážená asymetrie, gradace, dynamické či statické 
působení jako výrazný rys krajinné scény 

N 0 

Harmonie měřítka krajiny 

6 
Zřetelná harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově vybočujících 
staveb 

N 0 

7 Zřetelný soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 0 

8 Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské činnosti a krajiny N 0 

Konfigurace prvků 

9 Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 0 

10 Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce   N 0 

11 Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 0 

12 Uplatnění kulturních dominant v krajinné scéně A XXX 

13 Uplatnění míst s kulturním významem A X 

14 Působivá skladba prvků krajinné scény A XXX 

15 Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenerie A XXXX 

Vysvětlivky: 
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Přítomnost indikátoru: A je přítomen, N není přítomen 
Vliv záměru: 0 žádný, X slabý, XX středně silný, XXX silný, XXXX velmi silný 

 

Z analýzy indikátorů vizuální charakteristiky vyplývá, že záměr je umisťován krajiny s významnou 
krajinářsko-estetickou hodnotou. Četné esteticky hodnotné krajinné scenérie vznikají zejména 
v souvislosti s unikátní přírodní složkou oderské nivy (MKR Poodří), uplatněním lokálních kulturních 
dominant kostelů v rámci MKR Jičínsko a přírodě blízkou, harmonickou skladbou krajiny úpatí 
Beskyd (MKR Podbeskydí). 

Záměr bude fyzicky i vizuálně zasahovat do lužních porostů, navazujících na meandrující tok Odry, 
a to v místě souběhu se stávajícím vedením zvn. Realizací záměru dojde k rozšíření „průseku“ 
lesními a břehovými porosty, s následkem exponenciálního zvýšení hmotového projevu koridoru 
nadzemních sítí a vytvoření nové dominanty krajinného prostoru. Spolu s přímým zásahem do 
přírodně cenných ploch, dojde k zásadnímu zvýšení podílu technicistních staveb v rámci 
harmonické krajiny MKR Podbeskydí, které tvoří západní hranici Přírodního parku Podbeskydí. 

Vzhledem ke svým rozměrovým dimenzím a hmotovému projevu, budou jednotlivé stožáry vizuálně 
konkurovat projevu sakrálních staveb. Význam zásahu do projevu kulturních dominant je částečně 
snížen přítomností hmotově výrazných prvků.  

V návaznosti na členitost reliéfu a výškový gradient, tj. zejména v rámci MKR Podbeskydí a MKR 
Jičínsko, bude záměr významně zasahovat do dílčích, blízkých horizonty i komplexních, 
vzdálených horizontů. Záměr se bude vizuálně uplatňovat v dálkových, panoramatických výhledech 
z výše položených míst.  

Z porovnání rozměrových dimenzí záměru a jeho hmotové výraznosti s vertikální i horizontální 
texturou PDoKP vyplývá, že záměr naruší měřítkové uspořádání a vztahy v krajině. 

Při realizaci záměru, je nezbytné ve značném rozsahu fyzicky narušit přírodně cenné lokality, což 
v případě vymezeného PDoKP zakládá zásadně významný zásah do harmonických vztahů v 
krajině. 

 Vliv varianty 2 na zákonná kritéria krajinného rázu 

Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 ZOPK) Vliv záměru 

Vliv na estetické hodnoty VELMI SILNÝ 

Vliv na harmonické měřítko krajiny SILNÝ 

Vliv na harmonické vztahy v krajině VELMI SILNÝ 

 

Vliv záměru na konkrétní identifikované a klasifikované znaky a hodnoty KR 

Význam jednotlivých znaků v krajinném rázu dotčeného krajinného prostoru (PDoKP) a vliv 
navrhovaného záměru shrnuje následující tabulka (znaky a hodnoty jednotlivých charakteristik KR 
byly identifikovány a klasifikovány v kapitole C.II.6 Krajinný ráz). 

Vysvětlivky: 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE PROJEVU: + pozitivní, 0 neutrální, - negativní 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE VÝZNAMU: XXX zásadní, XX spoluurčující, X doplňující 
Klasifikace identifikovaných znaků DLE CENNOSTI: XXX jedinečný, XX význačný, X běžný 
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 Vliv varianty 2 na konkrétní znaky a hodnoty KR v MKR Podbeskydí 

Identifikované konkrétní znaky a hodnoty KR  

(§ 12 ZOPK) 

Klasifikace identifikovaných znaků 

Projev Význam Cennost Vliv záměru 

MKR Podbeskydí 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Členitý reliéf ukloněný k západu + XXX XX X 

2 Přírodně hodnotné lokality a území chráněná dle ZOPK + XX XX XX 

3 Přítomnost přírodního parku + XXX XX XXX 

4 Enklávy lesních porostů vázané na příkré svahy + XXX XX XXX 

5 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + X X XX 

6 
Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru 
(remízy) 

+ XXX X XX 

7 Výrazně svažitý terén s výškovým gradientem až 100 m  + XX XX XX 

8 Extenzivně obhospodařované zem. ploch + XX XX XX 

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + X X 0 

2 Zemědělská krajina podhorského charakteru  + XX X XXX 

3 Dochovaná struktura a rozložení historických sídel + XX XX 0 

4 
Částečně dochovaná dopravní síť  

– současné dopravní trasy kopírují původní historické cesty 
+ X X 0 

5 
Částečně dochovaná, cenná architektura ve zdejších 
sídlech vč. památkově chráněných objektů  

+ XX X 0 

6 Drobná sakrální architektura v blízkosti obcí + X X 0 

7 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Živý reliéf členité vrchoviny + XX XX X 

2 
Přírodní scenérie, ve kterých se uplatňují lesní plochy 
v kontextu s drobnými zemědělskými plochami  

+ XXX XX XXX 

3 Harmonický projev krajiny  + XXX XX XXXX 

4 
Přítomnost měřítkově výrazných prvků zemědělských 
areálů 

- XX X XXX 

 

 Vliv varianty 2 na konkrétní znaky a hodnoty KR v MKR Jičínsko 

MKR Jičínsko 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Reliéf zvlněné pahorkatiny ukloněný k severu a západu + X X 0 

2 Krajinná dominanta Starojického kopce + XXX XXX X 

3 Plochy biotopově neklasifikovatelných TTP (louky) + X X X 

4 
Zapojená střední a vysoká zeleň nelesního charakteru 
(remízy) 

+ X XX XXX 

5 
Významné zastoupení intenzivně zemědělsky 
obhospodařovaných ploch 

- XXX X 0 

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XXX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O XXX X XXX 
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3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických 
sídel 

+ X X 0 

4 
Přítomnost kulturní dominanty s historickým významem – 
hrad Starý Jičín 

+ XXX XX X 

5 Přítomnost lokálních kulturních dominant - kostelů + XX X XXX 

6 Drobná sakrální architektura v krajině + X X X 

7 Přítomnost míst s důležitým kulturním významem + XX X XX 

8 Přítomnost rozlehlých průmyslových areálů  - XX X X 

9 Areály a stavby zemědělských podniků - X X 0 

Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Otevřenost prostoru a panoramatické vnímání krajiny + XX X XXX 

2 Vizuální vazba prostoru na dominantu „Starého Jičína“ + XXX X X 

3 Uplatnění lokálních dominant v krajinné scéně – kostely + XX X XXX 

4 Narušení obrazu krajiny průmyslovými objekty a areály - XX X XX 

 

 

 Vliv varianty 2 na konkrétní znaky a hodnoty KR v MKR Poodří 

MKR Poodří 

Znaky přírodní charakteristiky vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ 

1 Specifický reliéf říční nivy s meandrujícím tokem Odry  + XXX XXX XXX 

2 Hustá síť drobných vodních toků  + XX X 0 

3 Četné přírodní vodní nádrže a rybníky + XX XX 0 

4 
Unikátní, hodnotná biota vázaná na specifické přírodní 
podmínky oderské nivy  

+ XXX XXX XXXX 

5 Zapojené břehové porosty podél toku Odry + XXX XX XXXX 

6 Maloplošná i velkoplošná ochrana dle ZOPK + XXX XXX XXX 

7 Plochy mokřin s významnou přírodní hodnotou  + XX XX X 

8 Kvalitní, zaplavované nivní půdy + X X X 

9 Drobná, extenzivně obhospodařovaná pole + X XX XX 

10 
Plochy intenzivně obhospodařované orné půdy 
s vegetačním krytem tvořeným agrocenózami navazující 
směrem od toku Odry 

- XX X X 

Znaky kulturní a historické charakteristiky vč. kulturních dominant 

1 Poloha ve staré sídelní oblasti + XX XX XX 

2 Kulturní krajina s výraznou zemědělskou identitou O X X XXX 

3 
Částečně dochovaná struktura a rozložení historických 
sídel středověkého původu 

+ XX XX 0 

4 
Vliv novodobé zástavby na původní archetyp vesnické 
zástavby 

- X X 0 

5 Přítomnost kulturních dominant - kostelů + XX XX XXX 

6 
Drobná sakrální architektura v krajině (křížová zastavení, 
boží muka) 

+ XX X X 

7 
Přítomnost dálnice a intenzifikace železničního dopravního 
koridoru 

- XX XX XXX 

8 Areály a stavby zemědělských podniků  - XX X 0 

9 
Průmyslové areály a stavby při městských sídelních 
útvarech (Suchdol nad Odrou, Kunín)  

- XX XX X 

10 Nadzemní sítě technického vybavení - X X XXXX 
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Znaky vizuální charakteristiky, estetických hodnot a vztahů v krajině 

1 Dynamický, živý projev meandrujícího vodní toku + XXX XXX XX 

2 
Jedinečné přírodní scenérie, ve kterých se uplatňuje 
typická biota lužního lesa 

+ XXX XXX XXXX 

3 
Uzavření prostoru oderské nivy středně vzdálenými 
horizonty 

+ XX XX XXX 

4 
Unikátní nivní charakter krajiny, zdůrazněný rozvinutou 
strukturou přítoků, mokřadů a vodních ploch   

+ XXX XX X 

5 Komorní prostory luk a malých polí v rámci lužního lesa + XX X X 

6 
Uplatnění lokálních dominant kostelů v esteticky 
hodnotných krajinných scenériích  

+ XX X XXX 

7 Intenzifikované zemědělské plochy  - XX X X 

8 
Narušení linie toku, navazujícího lužního lesa a břehových 
porostů vedením nadzemních technických sítí a 
komunikacemi 

- XX X XXXX 

9 Přítomnost průmyslových areálů (Suchdol nad Odrou) - XX X XX 

 

Výsledky analýzy vztahu záměru k indikovaným znakům přírodní charakteristiky potvrzují vlivy do 
zákonných kritérií ochrany krajinného rázu.  

Záměr fyzicky zasahuje do přírodně hodnotných částí krajiny, a tudíž dojde k přímému ovlivnění 
a omezení jejich funkce. Z hlediska zásahu do reprezentativních znaků přírodní charakteristiky KR 
(pozitivních dle projevu) je vliv navrhované stavby v souhrnu posouzen jako velmi silný. 

V případě znaků kulturní a historické charakteristiky je vliv indikován ve vztahu přímé návaznosti 
funkčního a utilitárně konstrukčního řešení stavby. Záměr významně navyšuje podíl technicistních 
prvků v krajině. Svým dispozičním řešením bude významně konkurovat prvkům kulturně-
historického významu. Vliv záměru z hlediska zásahu do reprezentativních znaků kulturní 
a historické charakteristiky KR (pozitivních dle projevu) v souhrnu posouzen jako silný.  

Z hlediska vizuální charakteristiky, resp. jejích indikovaných znaků budou nejvýznamnější vlivy 
záměru představovat extrémní vizuální kontaminace přírodně cenných prvků a hmotové posílení 
industrializace prostoru a významnému narušení estetických hodnot krajiny. V souhrnu je vliv 
záměru posouzen jako velmi silný. 

Na základě výše uvedeného hodnocení je možno konstatovat, že z hlediska kritérií stanovených v 
§ 12 ZOPK záměr „Trasa varianty 2 nového dvojitého vedení 400 kV – odbočky z V403/V803“ 
představuje takový zásah, kterým dojde k významnému narušení krajinného rázu dotčeného 
území. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu §12 ZOPK je posuzovaný záměr pro dané území 
neúnosný. 

 

D.I.8.2 Vlivy na ekologické funkce krajiny 

Převážná část trasy navrhovaného dvojitého vedení je situována v zemědělsky využívané krajině 
na orné půdě, která se řadí mezi nestabilní plochy v rámci ekologické stability území. Realizací 
záměru sice dojde k omezení ekologických funkcí dotčených lesních porostů, ale náhradní 
společenstva, která se v lesních koridorech zvn vytvářejí, celkově nesníží stávající ekologickou 
stabilitu dotčeného území. 

Záměr s sebou nepřinese zásadní změny ve využívání krajiny, omezení se očekává pouze 
v prostoru základů stožárových konstrukcí, v ochranném pásmu vedení je možné dosavadní využití 
krajiny s výjimkou přítomnosti stromů nad 3 m výšky. K plošným dopadům na využívání krajiny 
nedojde. 
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Rozdělení funkcí krajiny existuje celá řada, mezi ekologické funkce s vazbou na předkládaný 
záměr lze zařadit: 

Udržení ekologické stability a rovnováhy jednotlivých ekosystémů 

Záměr bude zasahovat přírodní plochy v malé míře, většina stožárových míst je situována na orné 
půdě. Záměr nebude mít významný negativní vliv na ekologickou stabilitu krajiny ani na jednotlivé 
ekosystémy. 

Územní systém ekologické stability 

Trasa záměru 

Z hlediska předkládaného záměru dojde ke křížení trasy vedení s celou řadou prvků ÚSES 
na všech úrovních. Jednotlivé křížené prvky ÚSES jsou uvedené v kapitole C.I.4.3. 

Ovlivnění nadmístních prvků ÚSES: 

Do nejcennějších částí s přírodními hodnotami samotná trasa ani stožárová stání nezasahují. Zvn 
křižuje biotopy pouze vedením vyskytujícím se nad biotopem (ve vzdušném prostoru). Biokoridory, 
které jsou tvořeny vodním tokem, budou záměrem dotčeny v minimální míře, neboť stožáry jsou 
navrženy v dostatečné vzdálenosti od břehových hran vodních toků a případné přejezdy budou 
prováděny po stávajících, popř. provizorních mostních objektech a do vodních toků nebudou 
zasahováno. Ovlivnění lze předpokládat průsekem ochranného pásma v šíři cca 70 m, který ovlivní 
lužní porosty v nivách řek. Možný vliv lze předpokládat u stožárového místa č. 319. Stožár je 
lokalizován do lužního porostu podél řeky Bečvy, který je současně nadregionálním biokoridorem 
(K143) a RBC152 – nivní biotop (funkční). Zde dojde k ovlivnění příbřežních porostů řeky. Při 
výstavbě stožárového místa je nutné přijmout navržená ochranná opatření, která zásah 
zminimalizují na únosnou mez. Stejná situace je v nivě Odry v případě stožáru č. 369. Zde rovněž 
dojde k ovlivnění pobřežních porostů. Při výstavbě stožárového místa je opět nutné přijmout 
navržená ochranná opatření.  

V případě křížení trasy vedení s prvky ÚSES vymezenými na orné půdě nedojde k žádnému 
ovlivnění, neboť takový ÚSES lze považovat za nefunkční.  

 

Ovlivnění lokálních prvků ÚSES: 

Nové vedení kříží lokální prvky ÚSES. Všechny územní střety záměru s lokálními, regionálními a 
nadregionálními prvky ÚSES jsou řešeny podmínkami a zmírňujícími opatřeními na detailnějších 
úrovních v rámci ochrany VKP, přírodních stanovišť a druhů (kapitola D.IV). 

Vzhledem k charakteru záměru nebudou lokální prvky územního systému ekologické stability 
významně ovlivněny. Případné ovlivnění lze přepokládat při výstavbě a to kácením průseků 
ochranného pásma, které je v šíři cca 70 m. Funkčnost i spojitost koridorů (migrační prostupnost) 
a prvků bude realizací vedení zachována. Ovlivnění je na přijatelné úrovni. 

Varianta 1 

Ovlivnění nadmístních prvků ÚSES: 

Stožárová stání nejsou v podkladech zadána, přesto lze předpokládat, že do nejcennějších částí 
s přírodními hodnotami nebudou umístěna. Samotná trasa však kříží i nejcennější biotopy – porosty 
Odry, Mlýnského náhonu apod. Pod vedením v rámci ochranného pásma budou odstraněny 
porosty dřevin včetně doprovodných břehových porostů vodních toků, které tvoří důležité interakční 
prvky USES. V těchto místech bude ovlivnění nadregionálních prvků významné. Obzvlášť v období 
realizace záměru bude funkčnost stanovišť významně narušena. Je rovněž nutno konstatovat, že 
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vzhledem k zachování funkčnosti a spojitosti prvků USES a funkčnosti biotopů je vhodné trasu 
záměru vést mimo takto cenná území v CHKO Poodří. 

Ovlivnění lokálních prvků ÚSES: 

Trasa vedení zvn kříží uvedené prvky systému ekologické stability lokálního významu, které jsou 
v krajině vymezené nebo vložené do regionálních a nadregionálních prvků ÚSES a jsou 
aktualizovány v rámci změn územních plánů obcí. Vzhledem k charakteru záměru nebude 
funkčnost lokálních prvků územního systému ekologické stability i jejich spojitost významně 
ovlivněna, bude však ovlivněn jejich současný charakter. Funkčnost koridorů (migrační 
prostupnost) a prvků bude zachována.  

Varianta 2 

Ovlivnění nadmístních prvků ÚSES: 

Stožárová stání nejsou v podkladech zadána, přesto lze předpokládat, že do nejcennějších částí 
s přírodními hodnotami nebudou umístěna. Samotná trasa však kříží i nejcennější biotopy – porosty 
Odry, Mlýnského náhonu apod. Pod vedením v rámci ochranného pásma budou odstraněny 
porosty dřevin včetně doprovodných břehových porostů vodních toků, které tvoří důležité interakční 
prvky USES. V těchto místech bude ovlivnění nadregionálních prvků významné. Obzvlášť v období 
realizace záměru bude funkčnost stanovišť významně narušena. Je rovněž nutno konstatovat, že 
vzhledem k zachování funkčnosti a spojitosti prvků USES a funkčnosti biotopů je vhodné trasu 
záměru vést mimo takto cenná území v CHKO Poodří. 

Ovlivnění lokálních prvků ÚSES: 

Trasa varianty V2 nekříží prvky systému ekologické stability lokálního významu, pouze v segmentu 
stožárů R7 a R8 míjí lokální biokoridor, který spojuje RBC137 Hrabí a Starojický kopec. Vzhledem 
k charakteru záměru nebude funkčnost lokálních prvků územního systému ekologické stability i 
jejich spojitost ovlivněna. 

Významné krajinné prvky 

Záměr prochází přes významné krajinné prvky ze zákona – výčet prvků je uveden v rámci kapitoly 
C.I.4.4. Trasa záměru se dotýká i čtyř registrovaných VKP (3625 Meze nad VAÚ, 3627 Úvozová 
cesta v dílu pod lesem, 3628 Mez a 3607 Břehová zeleň Kletenského potoka). V trase záměru se 
nenacházejí žádné památné stromy. 

Významné krajinné prvky jsou chráněny podle § 4, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb.: „Významné 
krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla 
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, 
které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či 
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit 
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, 
pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží 
a těžba nerostů“. 

Za negativní vlivy záměru na významné krajinné prvky se považují: 

 narušení ekologicko-stabilizační funkce v ochranném pásmu v lesích i údolních luzích; 

 pojezdy mechanizace při výstavbě; 

 zvýšení rizika šíření nežádoucích invazních druhů rostlin v důsledku narušení půdního 
povrchu při stavebních pracích. 

Významné krajinné prvky budou ovlivněny koridorem ochranného pásma, zásah do vodních toků 
a vodních ploch se nepředpokládá. Lesy budou zasaženy koridorem vedení v okrajových částech, 
negativně bude ovlivněn nivní porost mezi stožáry č. 319 – 321, kde bude dotčen les zvláštního 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 332 / 367 

 

určení v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod. Ovlivnění je 
minimalizováno opatřeními, uvedenými v kapitole D.IV. 

Ovlivnění registrovaných VKP bude nevýznamné, silnější ovlivnění zásahem do břehových porostů 
a změně části biotopů nastane v případě VKP 3607 Břehová zeleň Kletenského potoka. I zde lze 
však očekávat vznik náhradního společenstva, které částečně původní vegetaci nahradí, čímž 
zůstane stabilizační funkce VKP zachována. 

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat významný negativní vliv záměru na 
ekostabilizující funkce VKP v krajině. 

Variantní řešení 

Trasy obou variant se významně dotknou rozsáhlé nivy meandrující řeky Odry v úseku společné 
trasy mezi lomovými body R13 – R14 ve variantě 1 a R9 – R10 ve variantě 2. Oderská niva je zde 
součástí CHKO Poodří. V případě biotopů v CHKO je na základě biologického hodnocení 
doporučeno ponechat současný charakter stanovišť. Ve zvláště chráněném území je více než jinde 
důležité udržet současný stav, kvůli kterému bylo území zákonem vyhlášeno k ochraně organismů 
a současného charakteru krajiny. Z hlediska ochrany přírody a v zájmu ochrany zvláště 
chráněného území je vhodné vedení vést mimo území CHKO Poodří.  

V případě lesních celků záměr nebude mít takový dopad, aby byla přerušena jejich funkce a 
migrační prostupnost pro zde se vyskytující druhy. Ve fázi výstavby sice dojde ke krátkodobému 
významnějšímu narušení vztahů ve stanovišti. Fáze provozu však nebude prosperitu druhů nijak 
omezovat. 

Trasa varianty 1 dále přechází přes řadu registrovaných VKP (zejména krajinářských, také 
geologických a botanických), které jsou uvedeny v kapitole C.I.4.4, z nichž plošně nejrozsáhlejší je 
krajinářský prvek 35285 Louky a pastviny pod Skalkami – krajinářský prvek v úseku mezi lomovými 
body R4 – R6. Trasa varianty 2 dále přechází přes tři registrované VKP (krajinářské a geologický).  

Trasy obou variant budou velmi silně zasahovat do přírodně cenných lokalit a narušovat 
harmonický projev krajiny. 

V případě obou variant trasy lze vzhledem k charakteru dotčených VKP předpokládat významný 
negativní vliv záměru na stabilizační funkce VKP v krajině. 

Jako další ekologické funkce krajiny lze zmínit: 

 Udržení retenční schopnosti území 

Záměr v jakékoliv z variant trasy nebude mít na tuto funkci prakticky žádný vliv. Všechny stožáry 
budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od břehů vodních toků, které jsou trasou vedení křížené. 
Rozsah terénních prací a s tím související pohyb těžké mechanizace v rámci výstavby bude 
minimální a krátkodobý a nelze tudíž očekávat významné utužení půdy či zhoršení rizik eroze. 

 Funkce půdotvorná a klimatická 

Půdotvorná funkce krajiny bude omezena záborem půdního fondu v důsledku výstavby 
stožárových základů ve všech variantách trasy v podstatě identicky vzhledem ke stejným 
technickým parametrům vedení ve variantách trasy. Zábor bude však minimální, rovněž se 
neočekávají negativní vlivy na půdní erozi. Klimatická funkce krajiny nebude dotčena. 

V porovnání se stávajícím stavem nedojde výstavbou nového dvojitého vedení k zásadním 
změnám nebo k významnému narušení ekologických funkcí krajiny. Pro minimalizací vlivů jsou 
navržena zmírňující opatření, která jsou uvedena v rámci kapitoly D.IV. Varianty trasy (varianta 1 
a 2) jsou hodnoceny s významným vlivem na ekologické funkce krajiny, zejména vzhledem 
k zásahu do cenných biotopů a krajiny Oderské nivy a harmonické krajiny Podbeskydí a jako 
takové nejsou doporučeny k realizaci. 
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a 
archeologických aspektů 

 Výstavba 

Trasa záměru 

Hmotný majetek 

Trasa záměru je vedena mimo zastavěná území sídel i rekreační oblasti a v koridoru vedení se 
nenacházejí žádné stavby trvalého charakteru.  

V trase záměru v oblasti lomového bodu R17 mezi stožáry č. 383 – 385 se nachází semenná 
plantáž borovice lesní a modřínu opadavého na orné půdě. Záměrem budou zasaženy porosty 
v šíři ochranného pásma vedení 400 kV na ploše cca 3,2 ha. 

Dále se v trase záměru v oblasti mezi lomovými body R16 - R17 mezi stožáry č. 38 – 383 se 
nachází matečnicová školka rychlerostoucích dřevin. Podle energetického zákona č. 458/200 Sb. 
v platném znění je v ochranném pásmu nadzemního vedení možné nechávat růst porosty do výšky 
3 m, takže záměr neznemožní provoz matečnicové školky. 

Podle energetického zákona bude k posuzovanému vedení vyhrazeno ochranné pásmo 
s charakterem věcného břemene. Věcná břemena v oblasti ochranného pásma jsou zřizována 
pouze na průměty fázových vodičů. Tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi majiteli 
dotčených pozemků a provozovatelem vedení. Využití pozemků a činnosti v ochranném pásmu 
vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná omezení.  

Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy a pozemků určených k 
plnění funkcí lesa pro stožárová místa.  

Kulturní památky 

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 
a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Nejbližší vyhlášené 
kulturní památky jsou soustředěny v intravilánech obcí. Trasa záměru nezasahuje žádnou 
památku, zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO. 

Záměr se nedotkne žádné kulturní památky ani žádného památkově chráněného území, tato 
chráněná území nebudou vlivem záměru nijak dotčena. 

Architektonické aspekty 

V trase záměru nebyly identifikovány architektonicky cenné objekty, trasa záměru je vedena mimo 
zastavěné území. 

Archeologické aspekty 

Trasa záměru prochází převážně územími, kde nelze jednoznačně vyloučit archeologické nálezy. 
Území dotčené výstavbou je územím s možností archeologických nálezů (III. kategorie) 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. Na jednom místě v úseku 
mezi stožáry č. 319 - 320 dochází k dotčení ÚAN I. kategorie ovšem stožáry budou umístěny mimo 
tuto lokalitu.  
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Posuzovaný záměr se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám. 
V případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu archeologických 
památek. 

Záměr nebude mít v území významně negativní vliv na hmotný majetek a kulturní dědictví, 
architektonické a archeologické aspekty. 

Varianta 1 

Hmotný majetek 

Trasa varianty 1 prochází v úseku mezi lomovými body R3 – R4 v katastrálním území Bludovice 
přes zastavěné a zastavitelné území a dále se v koridoru vedení v tomto úseku nachází trvalý 
objekt, který neslouží k bydlení či rekreaci. Dále trasa varianty 1 prochází přes plochu občanského 
vybavení (areál zdraví) v úseku mezi lomovými body R6 – R7 a dále přes zastavěné území (plochy 
smíšené výrobní) v úseku mezi lomovými body R8 – R9 v katastrálním území Starý Jičín. V těchto 
lokalitách lze očekávat konflikt podmínek, plynoucích z energetického zákona s požadavky 
majitelů a uživatelů dotčených pozemků. Negativní je přítomnost vedení zvn v lokalitě areálu zdraví 
u Nového Jičína. 

Trasa varianty 1 se dotýká zastavěných a zastavitelných území sídel. 

Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy a pozemků určených k 
plnění funkcí lesa pro stožárová místa.  

Kulturní památky 

Trasa varianty 1 prochází napříč volnou převážně zemědělsky obhospodařovanou 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 ČR. Záměr rovněž 
nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny, a to včetně památkového 
ochranného pásma. 

Trasa varianty 1 nezasahuje do žádné památky zapsané na seznamu světového dědictví 
UNESCO. 

Trasa varianty 1 se nedotkne přímo žádné kulturní památky ani žádného památkově chráněného 
území. V rámci výskytu hodnotných kulturně historických prvků v dotčeném území bude záměr 
v pdobě varianty 1 negativně ovlivňovat kulturní dominanty lokálního (kostely) i regionálního 
významu (zřícenina hradu Starý Jičín na Starojickém kopci). Navrhovaný záměr se v MKR Jičínsko 
dostává do kontaktu se zastavěnými plochami města Nový Jičín. Přestože se nejedná o přímý 
zásah do nejhodnotnějších částí intravilánu, vyhlášeného jako městská památková rezervace, 
bude navýšen podíl hmotově dominantních, technicistních prvků v rámci intravilánu, resp. jeho 
okrajových částí. Tímto dojde jak k potlačení významu historického jádra města, tak k zásahu do 
pocitového propojení intravilánu města s Podbeskydím (Skalka). 

Záměr v této variantě představuje zásadně negativní vliv do kulturní a krajinné dominanty – 
zříceniny hradu Starý Jičín na Starojickém kopci, kde trasa varianty 1 prochází přímo přes úpatí 
Starojického kopce. Záměr bude také svými hmotovými a výškovými dimenzemi přímo konkurovat 
lokálně působícím kulturním dominantám kostelů. Významným navýšením podílu technicistních 
staveb v území dojde ke snížení významu lokálních dominant, odkazujících na historickou hodnotu 
území. 

Architektonické aspekty 

V trase varianty 1 nebyly identifikovány architektonicky cenné objekty, trasa je vedena mimo 
zastavěné území. 
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Archeologické aspekty 

Trasa záměru prochází územími, kde nelze jednoznačně vyloučit archeologické nálezy. Území 
dotčené výstavbou je územím s možností archeologických nálezů (III. kategorie) 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. Trasa varianty 1 
neprochází přes území archeologického významu (kategorie I. a II.). 

Posuzovaný záměr se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám. 
V případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu archeologických 
památek. 

Záměr bude mít v území významně negativní vliv na kulturní a krajinnou dominantu – zříceninu 
hradu Starý Jičín na Starojickém kopci. Umístění vedení zvn do areálu zdraví u Nového Jičína 
představuje narušení funkce a smyslu areálu. 

Varianta 2 

Hmotný majetek 

Trasa varianty 2 se nedotýká zastavěných a zastavitelných území sídel, ale v úseku mezi lomovými 
body R8 – R9 v katastrálním území Bernartice nad Odrou prochází plochou určenou ke sportovní 
rekreaci – plochou určenou k vybudování golfového hřiště. 

V těchto lokalitách lze očekávat konflikt podmínek, plynoucích z energetického zákona 
s požadavky majitelů a uživatelů dotčených pozemků. 

Trasa varianty 2 se dotýká zastavěných a zastavitelných území sídel. 

Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý zábor zemědělské půdy a pozemků určených k 
plnění funkcí lesa pro stožárová místa.  

Kulturní památky 

Trasa varianty 2 prochází napříč volnou převážně zemědělsky obhospodařovanou 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 ČR. Záměr rovněž 
nezasahuje do žádné městské, vesnické či krajinné památkové zóny, a to včetně památkového 
ochranného pásma. 

Trasa varianty 2 nezasahuje do žádné památky zapsané na seznamu světového dědictví 
UNESCO. 

Trasa varianty 2 se nedotkne žádné kulturní památky ani žádného památkově chráněného území, 
tato chráněná území nebudou vlivem záměru nijak dotčena. Z hlediska vlivu na kulturní dominanty 
v území bude záměr ve variantě 2 svými hmotovými a výškovými dimenzemi přímo konkurovat 
lokálně působícím kulturním dominantám kostelů. Významným navýšením podílu technicistních 
staveb v území dojde ke snížení významu lokálních dominant, odkazujících na historickou hodnotu 
území. Vliv záměru na prvky hodnotné architektury, reprezentované jednotlivými objekty kulturních 
nemovitých památek v rámci intravilánu vesnických sídel bude slabý. 

Architektonické aspekty 

V trase varianty 2 nebyly identifikovány architektonicky cenné objekty, trasa je vedena mimo 
zastavěné území.  
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Archeologické aspekty 

Trasa záměru prochází převážně územími, kde nelze jednoznačně vyloučit archeologické nálezy. 
Území dotčené výstavbou je územím s možností archeologických nálezů (III. kategorie) 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.  

Trasa varianty 2 prochází v úseku mezi lomovými body R1 – R2 v k. ú. Perná přes území 
s pozitivně prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. 
kategorie 25-14-05/14 „ESA 149, Zákopec“) a přes území s možným výskytem archeologických 
nálezů (UAN II. kategorie 251). 

Záměr v podobě varianty 2 nebude mít v území významně negativní vliv na hmotný majetek 
a kulturní dědictví, architektonické a archeologické aspekty. 

 Provoz 

Vlastní provoz záměru v žádné z variant trasy neovlivní hmotný majetek ani kulturní dědictví. 

 

D.I.10. Hodnocení kumulativních vlivů 

Trasa záměru 

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 výstavby a provozu elektrického vedení.  

 Výstavba 

V období výstavby lze o kumulativních, popř. synergických vlivech uvažovat z hlediska navýšení 
hlukových emisí a emisí znečišťujících látek z dopravy v případě časového a místního souběhu 
s jiným záměrem. Vzhledem ke krátké době výstavby jednotlivých stožárů, relativně malých 
požadavků na dopravní a stavební techniku, budou případné kumulativní a synergické vlivy zcela 
zanedbatelné.  

 Provoz 

V období provozu nového dvojitého vedení lze uvažovat o kumulativních vlivech neionizujícího 
záření a hlukových emisí v případě souběhu s jiným elektrickým vedením. Trasa záměru je vedena 
v souběhu s dvojitým vedením 110 kV s označením 651/652 v úseku mezi lomovými body R9 - 
R15 (mezi stožáry č. 356 – 378) a dále v trase v úseku mezi lomovými body R19 – R20 (mezi 
stožáry č. 388 – 391) v souběhu se dvěma dvojitými vedeními 110 kV s označením 5654/5655. 

Neionizujícímu záření se věnuje podrobně kap. D.I.1.1 a zvláštní příloha dokumentace EIA (viz 
Příloha č. 5), ve které jsou počítány modifikované intenzity elektrického pole, což je parametr, který 
komplexně postihuje vliv elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole. Hlukové emise 
z provozu dvojitého vedení jsou uvedeny v Akustické studii (viz kap. D.I.1.2 a Příloha č. 4) 
vyhodnoceny i pro situace souběhu s jiným elektrickým vedením. Výpočty bylo prokázáno, že  
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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. 

Při souběhu více vedení může nastat další kumulativní vliv z hlediska zesílení bariérového efektu 
při migračních tazích ptáků. Zde je obecně lepší plánovat elektrická vedení v souběhu (shlukovat 
jich několik k sobě), čímž se zvýší viditelnost vedení a ptáci musí vystoupat nad ně a vyhnout se 
jen jednou (viz následující obrázek). Trasa záměru je navržena v novém koridoru, ale v části trasy 
využívá souběhu s výše uvedenými vedeními 110 kV.  

 Sdružování vedení pro ochranu ptáků 

 
(Zdroj: Strnad M., Bílá H. (2016): Metodika na ochranu krajiny před fragmentací z hlediska ptáků. AOPK ČR) 

 

Z tohoto hlediska se jeví výstavba nového dvojitého vedení v souběhu s jinými vedeními jako menší 
riziko pro migrující ptáky než stavba vedení úplně v novém koridoru. V území lze předpokládat 
migrace ptáků v koridorech významnějších vodních toků - Bečva, Luha a Odra a v místech 
biokoridorů. Nové dvojité vedení přechází řeku Odru v souběhu se stávajícím vedením 110 kV a, 
ve všech potenciálně rizikových lokalitách jsou pro ochranu ptáků před nárazy do vodičů navržena 
ochranná opatření (umístění vizuálních prvků na vedení). 

O vlivech předkládaného záměru na avifaunu se detailně zabývá biologické a naturové hodnocení 
záměru (viz Příloha č. 7), jež je součástí předkládané dokumentace. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde při souběhu více vedení k navýšení podílu 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.  
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Variantní řešení trasy 

 Výstavba 

Vzhledem k identickému technickému řešení variant trasy lze možné kumulativní a synergické vlivy 
v období výstavby považovat rovněž za zcela zanedbatelné. 

 Provoz 

V období provozu nového dvojitého vedení lze uvažovat o kumulativních vlivech neionizujícího 
záření a hlukových emisí v případě souběhu s jiným elektrickým vedením. Trasa varianty 1 je 
vedena v souběhu s vedením zvn o napěťové hladině 400 kV s označením V405 v úseku mezi 
lomovými body R12 – R15, trasa varianty 2 je s tímto vedením umístěna do souběhu v úseku mezi 
lomovými body R9 – R11. Vlivy elektrického i magnetického nízkofrekvenčního pole ani hlukové 
emise z provozu dvojitého vedení nebyly pro varianty trasy podrobně posouzeny. 

Při souběhu více vedení může nastat další kumulativní vliv z hlediska zesílení bariérového efektu 
při migračních tazích ptáků. Zde je obecně lepší plánovat elektrická vedení v souběhu, čímž se 
zvýší viditelnost vedení a ptáci musí vystoupat nad ně a vyhnout se jen jednou. Trasa záměru je 
navržena v novém koridoru, ale v části trasy využívá souběhu s výše uvedeným vedeními 400 kV.  

Z tohoto hlediska se jeví výstavba nového dvojitého vedení v souběhu s vedením 400 kV jako 
menší riziko pro migrující ptáky než stavba vedení úplně v novém koridoru. V území je významným 
migračním koridorem řeka Odra a její niva. Nové dvojité vedení přechází řeku Odru v souběhu se 
stávajícím vedením 400 kV, což ale v této lokalitě představuje dopad velmi silného charakteru na 
biotop motáka pochopa formou fragmentace biotopů vodiči. V místě přechodu variantních tras přes 
CHKO Poodří (zároveň PO a EVL ze soustavy Natura 2000) představuje kumulace vlivů vedení 
stávajícího a navrhovaného významně negativní vliv na předmět ochrany PO Poodří a obě varianty 
trasy se nedoporučují k realizaci. 

O vlivech předkládaného záměru na avifaunu se detailně zabývá biologické a naturové hodnocení 
záměru (viz Příloha č. 7 a 8), jež je součástí předkládané dokumentace. 

Z hlediska ochrany krajinného rázu dojde při souběhu více vedení k navýšení podílu 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.  

 

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 výstavbou a provozem posuzovaného vedení lze teoreticky uvažovat tyto rizika a 
jejich vliv na veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí. 

 Výstavba 

Rizika havárií spojená s výstavbou záměru v jakékoliv variantě trasy 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 případného ohrožení povrchových nebo podzemních vod spojená 
s výstavbou nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV jsou minimální. Při respektování 
základních pravidel při manipulaci na staveništi s ropnými látkami nebo materiály, které mohou 
ovlivnit čistotu povrchových vod, při zajištění odpovídajícího technického stavu pohonných 
jednotek vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování rizikových materiálů 
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včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné. S minimalizací tohoto rizika se počítá i při 
umísťování stožárů dále od břehů vodních toků a při umisťování přístupových cest během 
výstavby. 

Environmentální rizika při haváriích a nestandardních stavech budou minimalizována, resp. 
eliminována celou řadou opatření ve fázi výstavby, která vyplývají z příslušné legislativy v oblasti 
životního prostředí. 

 Provoz 

Nadzemní vedení elektrické energie v jakékoliv variantě trasy 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 se nepředpokládá, že dojde ke škodám na životním prostředí nebo kulturním dědictví. 
Porucha se projeví výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení. Nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem u osob bezprostředně se vyskytujícím v daném momentu u přetrženého 
vodiče je velmi krátkodobé a poměrně málo pravděpodobné. 

 

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 

Trasa záměru 

Přeshraniční vlivy lze u předpokládaného záměru spolehlivě vyloučit, neboť záměr představuje 
liniovou stavbu, dotýkající se území Olomouckého a Moravskoslezského kraje. 

Varianta 1 

Přeshraniční vlivy lze u předpokládaného záměru spolehlivě vyloučit, neboť záměr představuje 
liniovou stavbu, dotýkající se území Moravskoslezského kraje. 

Varianta 2 

Přeshraniční vlivy lze u předpokládaného záměru spolehlivě vyloučit, neboť záměr představuje 
liniovou stavbu, dotýkající se území Zlínského a Moravskoslezského kraje. 

 

Komplexní charakteristika vlivů 

Trasa záměru 

Rozsah vlivů záměru vzhledem k dotčenému území a populaci je převážně lokální a je daný šířkou 
koridoru pro nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV. 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 
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několika tisíců obyvatel. Podmínky pro ochranu veřejného zdraví současných obyvatel se realizací 
a provozem záměru prakticky nezmění. 

Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy 
na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického.  

Z pohledu posouzení vlivu záměru na krajinný ráz představuje záměr nejvýznamnější, negativní 
zásah do znaků a hodnot krajinného rázu v případě kontaktu s přírodě blízkým územím. Mimo 
přírodě blízké plochy prochází koridor nového vedení převážně územím, které je významně 
ovlivněné agroindustriálními prvky (dálnice, železnice, zemědělské objekty). Vzhledem k výšce 
stožárů bude vedení zvn představovat negativně působící prvek, významně vizuálně exponovaný, 
a to především v okruhu do 1 km. Přes technologicky podmíněné výškové a hmotové dimenze 
bude navrhovaná stavba v dílčích krajinných souvislostech představovat maximálně středně silný 
až silný zásah do podstatných charakteristik a hodnot krajinného rázu. Z pohledu únosnosti krajiny 
je navrhovaná stavba akceptovatelná. 

Z hlediska hlukové expozice během výstavby ani provozu záměru nebude dotčené obyvatelstvo 
ovlivněno nad rámec platných limitů. Vedení v celé navržené trase prochází prakticky neobydlenou 
krajinou a od nejbližších obytných objektů je vzdáleno stovky metrů. Jedinou oblastí, kde se trasa 
koridoru navrženého vedení přibližuje obytným objektům, je lokalita Mankovice – i zde však 
vzdálenost k vedení překračuje 100 m. Na tuto vzdálenost je zdroj hluku představovaný novým 
dvojitým vedením 400 kV akusticky nevýznamný a lze konstatovat, že limit 50/40 dB pro denní / 
noční dobu bude v této lokalitě prokazatelně nepřekročen. Lokalita je navíc výrazně zatížena 
hlukem z dopravy po dálnici D1, a to v denní i v noční době, a příspěvek hluku nového vedení 
k celkové hlukové situaci v lokalitě je minimální.  

Vlivy na kulturní památky nejsou u posuzovaného záměru předpokládány, záměr nebude mít 
významně negativní vlivy na hmotný majetek. 

Výstavba ani vlastní provoz vedení neovlivní kvalitu ovzduší ani klima, vliv na množství a jakost 
povrchových a podzemních vod bude zanedbatelný. 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 vedení 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 památkově 
chráněných území. 

V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani 
ekonomické aspekty nebudou realizací záměru ovlivněny. 

Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k dotčeným lokalitám 
soustavy 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 
ani tak nepředpokládá, že dojde ke škodám na životním prostředí nebo kulturním dědictví. Porucha 
se projeví výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení. Nebezpečí úrazu 
elektrickým 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 výstavby nového dvojitého 
vedení nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví, lokality soustavy Natura 2000, faunu, flóru 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 341 / 367 

 

a ekosystémy, což je dokladováno v textu dokumentace vč. příloh. 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.). 

Stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako 
akceptovatelná. Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný. 

Při realizaci ani provozu posuzovaného záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, 
přesahujících státní hranice. 

Variantní řešení 

Rozsah vlivů záměru vzhledem k dotčenému území a populaci v hodnocení obou variant trasy je 
převážně lokální a je daný šířkou koridoru pro nové dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV. Širší 
rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu, kde byly vlivy obou 
variant v souhrnu posouzeny jako velmi silné. Z pohledu posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je 
posuzovaný záměr ve variantách trasy pro dané území neúnosný.  

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. Lze předpokládat, že 
podmínky pro ochranu veřejného zdraví současných obyvatel se realizací a provozem záměru 
prakticky nezmění. 

Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy 
na obyvatelstvo jsou proto spíše rázu majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického.  

Vlivy na kulturní památky nejsou u posuzovaného záměru předpokládány, záměr nebude mít 
významný vliv na hmotný majetek. 

Výstavba ani vlastní provoz vedení neovlivní kvalitu ovzduší ani klima, vliv na množství a jakost 
povrchových a podzemních vod bude zanedbatelný. 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 vedení 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 památkově 
chráněných území. 

V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani 
ekonomické aspekty nebudou realizací záměru ovlivněny. 

Realizací záměru je nutno očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k dotčeným lokalitám 
soustavy Natura 2000, významné ovlivnění velkoplošného zvláště chráněného území a významné 
negativní vlivy na dotčené ekosystémy a dřeviny rostoucí mimo les. Realizace variantní trasy na 
území CHKO, EVL a PO Poodří se nedoporučuje. 

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 
ani tak nepředpokládá, že dojde ke škodám na životním prostředí nebo kulturním dědictví. Porucha 
se projeví výpadkem přenosu elektrické energie na zasaženém vedení. Nebezpečí úrazu 
elektrickým 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 výstavby nového dvojitého 
vedení v obou variantách trasy nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví. Vliv variantních řešení 
na lokality soustavy Natura 2000, faunu, flóru a ekosystémy a krajinný ráz byl vyhodnocen jako 
významný, což je dokladováno v textu dokumentace vč. příloh. V textu dokumentace zmiňované 
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negativní vlivy nelze dostatečně minimalizovat nebo eliminovat na základě ochranných opatření a 
z toho důvodu nelze variantní trasy doporučit k realizaci. 

Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný. 

Při realizaci ani provozu posuzovaného záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, 
přesahujících státní hranice. 

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 lze specifikovat 
převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení bude vypracován podrobné zásady 
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. 

V rámci uvedených opatření nejsou vyjmenovány opatření vyplývající z platné legislativy (zákonné 
povinnosti oznamovatele), které jsou zapracovány v předchozích kapitolách dokumentace záměru. 

Vzhledem k tomu, že variantní řešení trasy byla vyhodnocena jako nedoporučená k realizaci 
z důvodů významných vlivů na některé aspekty ochrany přírody a krajiny, následující opatření jsou 
uvažována pouze pro trasu záměru výstavby nového dvojitého vedení v olomouckém a 
Mravskoslezském kraji. 

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 místech možného ovlivnění podzemních vod bude v rámci hydrogeologického průzkumu 
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. 
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 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. 
Do vodních toků a ploch nebude vjížděno technikou.  

 V rámci terénních a stavebních prací nesmí dojít k přímému či nepřímému negativnímu 
ovlivnění kvality vody a vodního režimu. 

 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. 

Opatření pro ochranu obyvatelstva a veřejného zdraví 

 Při prováděných všech typů prací během výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu 
technického stavu strojů, jejich seřízení a vypínání při pracovních přestávkách. 

 Z pohledu vlivu hluku ze stavební činnosti je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných 
mechanismů, sled nasazení popř. jejich méně časté využití. Doporučuje se dodržení „nočního 
klidu“, tedy přerušení prací v době 22:00 – 7:00 h. 

 Z pohledu vlivu hluku při provozu nadzemního vedení se doporučuje včasné projednání 
s potenciálně exponovanými osobami v části obce Mankovice, dle potřeby případné kontrolní 
měření hluku. 

 Z pohledu vlivu neionizujícího záření z provozu nadzemního vedení na veřejné zdraví je 
navržena podmínka dodržení stanovené šířky ochranného pásma vedení a minimální 
projektované výšky spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem. 

Opatření pro ochranu biodiverzity 

Níže uvedená opatření vycházejí ze zpracovaného biologického hodnocení záměru (viz Příloha č. 
7). V navržených opatřeních jsou zahrnuty i opatření na ochranu předmětů ochrany EVL Poodří 
a EVL Bečva - Žebračka. 

 Trvalé zábory biotopů, průseky porostů související s ochrannými pásmy provádět v co 
nejmenší míře. Okolní nezasažené biotopy mohou suplovat stavbou pozměněná stanoviště 
bez jakéhokoliv vnějšího zásahu nebo managementového opatření.  

 Minimalizovat zásahy do břehových porostů, umístění dočasných komunikací konzultovat 
s odborně zdatným biologickým dozorem. 

 Pro potřeby územního řízení je nutné doložit platné výjimky vydávané podle §56 zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění ze zákazů stanovených § 50 zákona č. 114/1992 Sb., tzn. před 
zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopů (výkopové práce, kácení dřevin, 
budování stálých nebo dočasných přístupových cest a komunikací, pohyb obsluhy, techniky 
apod.) je třeba mít příslušnou výjimku v platnosti. Zažádat příslušný orgán ochrany přírody je 
doporučeno pro následující druhy: 

 křepelka polní Coturnix coturnix 

 koroptev polní Perdix perdix 

 chřástal polní Crex crex 

 moták pochop Circus aeruginosus 

 ťuhýk obecný Lanius collurio 

 ještěrka obecná Lacerta agilis 
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 bobr evropský Castor fiber 

 vydra říční Lutra lutra 

 střevlík Carabus scheidleri 

Orgánem ochrany přírody pro udělení výjimky je příslušný Krajský úřad, na jehož území se 
zásah do biotopu bude provádět. 

 Aby nedocházelo k neúmyslnému usmrcování ptáků na hnízdech, nechtěné likvidaci snůšek, 
rušení či jiným zásahům do přirozeného vývoje (§ 50 a § 5a  zákona č. 114/1992 Sb.), je nutné 
provádět výše popsané zásahy a rušivé činnosti v identifikovaných místech výskytu mimo dobu 
hnízdění ptáků a rozmnožování většiny terestrických živočichů, tj. mimo období od 15. 3. do 
31. 7. daného kalendářního roku.  

Tuto podmínku není nutné dodržet, pokud před konkrétním stavebním zásahem bude 
v konkrétním biotopu proveden kontrolní průzkum biologického dozoru, který vyloučí 
reprodukci živočichů a zaručí minimalizaci negativních dopadů. 

 Ve vybraných segmentech stožárů s větší pravděpodobností migračních aktivit ptáků je 
vhodné na zemnící lana umístit zvýrazňující optické prvky (například „barevné spirály“).  

Z hlediska ochrany migrujících ptáků, na základě pozorování a shromáždění dat ve 
zkoumaném období jsou návrhy na umístění zvýrazňujících prvků následující: 

-  318 - 320 porosty Bečvy – vysoká diverzita a aktivita ptáků 

-  335 - 337 porosty v okolí rybníků Dolní a Horní Bělotín, vodní tok Luha 

-  367 - 370 porosty v okolí Odry 

 Při terénních úpravách nebo kácení dřevin doporučujeme přítomnost biologického dozoru 
odborně způsobilé osoby. Při kácení dřevin rostoucích mimo les i lesních porostů souvisejících 
se záměrem lze pouze prostřednictvím odborného biologického dozoru prokázat aktuální 
přítomnost/absenci zvláště chráněného organismu. Odborně způsobilá osoba v případě 
nutnosti bezodkladně navrhne příslušná ochranná, kompenzační opatření (odchyt, záchranný 
transfer apod.). Při odstraňování porostů v rámci ochranného pásma ve fázi výstavby 
v lokalitách s biotopy v okolí vodních toků a jejich doprovodné zeleně je vhodná kontrolní 
činnost biologa. Případný negativní dopad na obojživelníky v nejexponovanějších lokalizacích 
stožárů (u stožárů 319, 368, 369, 385) bude ve fázi výstavby eliminován instalací dočasných 
naváděcích barier. Odpovědnost za umístění, kvalitu a údržbu ve funkčním stavu nese 
biologický dozor.  

 Přítomnost biologického dozoru, který prokáže aktuální přítomnost/absenci zvláště chráněné 
skupiny organismů, se doporučuje při výstavbě následujících stožárů č.: 315, 316 – 320, 322, 
323, 326, 336, 342 – 347, 355, 368, 369, 381 – 383, 385, 395. 

 Z hlediska netopýrů je nejvhodnější období pro kácení stromů (s prokázaným výskytem letní 
kolonie letounů) cca od 15. září do 15. listopadu. V tomto období jsou zvířata nejvíce tolerantní 
vůči rušení (tohoroční mláďata jsou již odrostlá, netopýři jsou ještě aktivní a využívají různé 
přechodné úkryty). Zároveň tento termín víceméně spadá do období začínajícího vegetačního 
klidu stromů. Druhé relativně vhodné období z hlediska netopýrů je od cca 15. března do 15. 
dubna. Dále je možné odstraňovat případné „dutinové“ stromy v době, kdy letní kolonie 
netopýrů v dutinách nejsou/ nemohou být (princip předběžné opatrnosti). Před kácením je však 
třeba prověřit, zda daný strom není využíván hnízdícími ptáky. 

Tato podmínka se týká následujících konkrétních stožárových míst: stožár č.: 319, 368, 369, 
381 – 383, 385, 395,  

 U stožárů číslo 319, 368, 369 a 385 při výstavbě minimalizovat zásah do břehových porostů. 
Vyžít přístupovou zemědělskou cestu a průsek v porostu na ní navazující, tak aby si stavba 
vyžádala minimální kácení dřevin. Lokalizaci obslužné komunikace je nutné realizovat ve 
spolupráci s odborně zdatným biologickým dozorem. 
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 Pro zachování cennějších biotopů, na něž jsou vázány bioindikačně významnější druhy 
bezobratlých, a pro zachování migračních koridorů je vhodné omezit zábor biotopů v okolí 
vodotečí. 

Konkrétní ochranná opatření pro stožárová místa (nad rámec opatření uvedených v této kapitole) 

 Stožár č. 319 Využít přístupovou zemědělskou cestu a průsek v porostu na ní navazující, tak 
aby si stavba vyžádala minimální kácení dřevin. Lokalizaci obslužné komunikace je nutné 
realizovat ve spolupráci s odborně zdatným biologickým dozorem. 

 Stožár č. 323 (R4) V rámci přístupových cest odstraňovat cenné porosty (lesní porost) co 
nejméně. Lokalizaci obslužné komunikace umístit do louky. Vše je nutné plánovat s odborně 
zdatným biologickým dozorem. 

 Stožár č. 326R5 Přístupové cesty je nutné budovat mimo porosty Hluzovského potoka.  

 Stožár č. 336 Příjezdové cesty budovat mimo pobřežní porosty doprovodné zeleně. 

 Stožár č. 342 - 347 Případné terénní práce provádět mimo 15. března až 31. července 
z důvodů souběžně se vyskytující pobřežní vegetace u vodoteče, kde hnízdí řada druhů ptáků. 
Práce je vhodné realizovat mimo období obvyklého hlavního hnízdění ptáků, tedy (ochrana 
volně žijících ptáků, Zákon 218/ 2004 Sb., § 5a). 

Příjezdové cesty umístit do prostor mimo pobřežní porosty doprovodné zeleně ve spolupráci 
s biologickým dozorem. 

 Stožár č. 355 Příjezdové cesty umístit do prostor mimo pobřežní porosty doprovodné zeleně 
ve spolupráci s biologickým dozorem. 

 Stožár č. 368 Příjezdové komunikace umístit v maximální míře mimo porosty dřevin nebo 
v nejméně cenných biotopech. Tyto činnosti je nutné provádět ve spolupráci s biologickým 
dozorem. 

 Stožár č. 369 Příjezdové komunikace umístit v maximální míře mimo porosty dřevin nebo 
v nejméně cenných biotopech. Tyto činnosti je nutné provádět ve spolupráci s biologickým 
dozorem. 

 Stožár č. 385 Využít přístupovou zemědělskou cestu a průsek v porostu na ní navazující, tak 
aby si stavba vyžádala minimální kácení dřevin. Lokalizaci obslužné komunikace je nutné 
realizovat ve spolupráci s odborně zdatným biologickým dozorem. 

 

Opatření k ochraně lokalit soustavy Natura 2000 

 Stavební činnosti včetně kácení dřevin v okolí dotčených EVL, tedy vodních toků Bečvy a Odry, 
provádět mimo období rozmnožování ryb a mimo období hnízdění ptáků, provádět v období 
září – březen. Termín provádění prací může být po dohodě s biologickým dozorem upraven. V 
případě zjištění (biologickým dozorem) negativních jevů na přírodní prostředí musí být 
okamžitě přijata opatření na eliminaci důsledků těchto jevů. Biologický dozor bude mít za úkol 
zejména sledovat, aby nedošlo k ohrožení vodního prostředí.  

 Na území EVL ani v těsné blízkosti vodních toků (Bečva, Odra) nebudou umisťována zařízení 
staveniště a nebudou zde vytvářeny žádné manipulační ani skladovací plochy.  

 Před zahájením stavebních prací na území EVL a ve vzdálenosti 100 m od jejich hranic, budou 
vytyčeny přístupové komunikace pro pohyb mechanizace, které budou schváleny 
zodpovědným orgánem ochrany přírody (místně příslušným krajským úřadem). 

 Žádné deponie zeminy nebudou umisťovány v místech, kde by při vyšších srážkách mohlo 
dojít ke splachu do vodotečí ústících bezprostředně do koryta Bečvy nebo Odry. 

 Při stavebních pracích by měly být použity pouze stroje s biologicky odbouratelnými mazivy, 
pokud to bude možné.  
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 Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů je nutné mít připraven havarijní plán, který 
zajistí, aby se znečištění nedostalo dále po toku Bečvy nebo Odry. 

Opatření pro provoz záměru  

 Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve stanoveném 
nezbytně nutném rozsahu. 

 V úseku křížení plánované trasy vedení s řekami Bečvou a Odrou bude proveden dvouletý 
ornitologický monitoring mortality táhnoucích ptáků způsobené střety s elektrickým vedením a 
účinnosti výstražných značek. Tento monitoring bude vyhodnocen, případně budou přijata 
další opatření. 

 V průběhu údržby porostů v ochranném pásmu mimo vegetační dobu není za standardních 
podmínek přítomnost biologického dozoru nutná. 

 V rámci pravidelné údržby OPV monitorovat vegetaci kolem patek stožárů a v případě výskytu 
nebezpečných invazních druhů rostlin provést vhodná opatření dle metodik AOPK pro jejich 
likvidaci. 

Opatření týkající se mimořádných situací 

 Žádná další opatření nad rámec standardních technických opatření dodržovaných 
podle příslušných technických norem nejsou navrhována. 

 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů 
záměru na životní prostředí 

Při hodnocení záměru byly využity standardní metody a dostupné vstupní informace. 

Charakter posuzovaného záměru nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o 
předpokládaném záměru. V příloze této dokumentace je doložena Celková situace a zejména 
Přehledná situace záměru, ze kterých je patrný rozsah záměru. 

Zvláštní pozornost je věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr 
charakteristické. Jedná se zejména o oblast posouzení 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. 

Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území byly získány následovně: 

 rešerše dostupných zdrojů (viz Referenční seznam použitých zdrojů); 

 odborné studie (viz seznam samostatných příloh dokumentace EIA); 

 informace poskytnuté dotčenými orgány a organizacemi; 

 terénní průzkumy; 

 osobní jednání. 

Oblasti posouzení vlivů na flóru, faunu a ekosystémy 

Zpracované hodnocení bylo provedeno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. Pavel Majer, rozhodnutí č.j.: 
OEKL/3029/05 ze dne 1. 11. 2005, prodloužené rozhodnutím č.j.: 58131/ENV/10, 4041/610/10 a 
č.j.: 48406/ENV/15, 2955/610/15) 

V rámci zpracovaného Biologického hodnocení byly provedeny následující průzkumy: 
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 terénní průzkum; 

 vegetační průzkum; 

 botanický průzkum; 

 zoologický průzkum. 

V oblasti posouzení vlivu na dotčené lokality soustavy Natura 2000 

Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo provedeno 
autorizovanou osobou pro hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (Mgr. 
Ondřej Volf, rozhodnutí č.j. 630/905/05 ze dne 19.5.2005, prodlouženo rozhodnutím č.j. 
11089/ENV/10 a 299/639/10 ze dne 8.2.2010 a rozhodnutím č.j. 22756/ENV/15 a 1047/630/15 ze 
dne 1.4.2015) 

V oblasti posuzování vlivů na krajinu 

Součástí předkládané dokumentace je zpracované Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz ve 
smyslu znění § 12 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Posouzení zpracovala Ing. Markéta Kavková, držitelka Osvědčení ČVUT, AK/PV-14/2008. 

Posouzení vlivu na krajinný ráz – Trasa varianty 2 nového dvojitého vedení 400 kV - odbočka 
z V403/V803 provedl Ing. Michal Kopřiva. 

Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz – Trasa varianty 1 smyčka Kletné provedl Ing. Michal 
Kopřiva. 

V oblasti vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví 

Akustická studie byla zpracována firmou Akusting, s.r.o., vypracovala Petra Bílá. Akustické výpočty 
byly provedeny pomocí programu HLUK+, verze 11.51.  

Posouzení vlivu neionizujícího záření zpracoval Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest. Výpočty byly 
provedeny pomocí aplikace v programu MS EXCEL, založené na výpočtech elektrických a 
magnetických polí pomocí kapacitních koeficientů a Maxwellových rovnic. Přesnost výstupů této 
aplikace byla ověřena srovnáním s výsledky měření a rovněž s výstupy jiných respektovaných 
výpočetních aplikací. 

Posouzení vlivů na zdraví zpracoval RNDr. B. Pokorný, CSc., autorizovaná osoba pro hodnocení 
zdravotních rizik hluku (SZÚ Praha, č. 007/04), (platné do 29. 11. 2020) a držitel osvědčení pro 
oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví (č.6/2010, platné do 17. 6. 2020). 

 

Při hodnocení byla použita standardní metodika EIA daná zákonem č. 100/2001 Sb. v platném 
znění. Hodnocení vlivů záměru v rámci všech studií bylo vždy provedeno „na straně bezpečnosti“. 

Použití uvedených způsobů vyhodnocení splnilo hlavní cíle předkládané dokumentace, posouzení 
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, 
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů, 
které vyvolá realizace a provoz posuzovaného záměru. 

Fotodokumentace 

Fotodokumentace byla pořízena zpracovateli dokumentace či zpracovateli podpůrných studií 
a posouzení v rámci rekognoskace trasy a souvisejícího okolí záměru nového dvojitého vedení 
o napěťové hladině 400 kV. 



 

Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803 

 

 

Dokumentace dle § 8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ČEPS Invest, a.s., červenec 2018 348 / 367 

 

D.VI.  Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo 
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování 
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

Podklady pro zpracování dokumentace záměru poskytly dostatek informací pro specifikaci 
předpokládaných vlivů realizace záměru na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona 
č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Při zpracování dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru výstavby nového dvojitého vedení 
o napěťové hladině 400 kV 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.  

V rámci posouzení variant trasy nebyla vyprojektována konkrétní umístění stožárových konstrukcí, 
z toho vyplynula neznalost konkrétních výšek jednotlivých stožárů, neznalost přesného počtu 
stožárů, čímž nebyly přesně specifikovány např. zábory zemědělských a lesních pozemků, 
příjezdové cesty apod. Pro varianty trasy nebyly vypracovány podkladové studie – akustická studie, 
posouzení vlivů na veřejné zdraví a hodnocení vlivů neionizujícího záření. Tyto nedostatky neměly 
významný vliv na zpracování této dokumentace a zásadně neovlivnily formulaci závěrů a 
doporučení. 

 

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. 
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Skutečná hluková expozice je poplatná dosažené přesnosti modelového výpočtu hladin 
akustického tlaku, jenž se pohybuje  v mezích cca ± 2 dB, z nichž jsou následně počítány hlukové 
deskriptory Ld, resp. Ldn. Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A v chráněném vnitřním 
a venkovním 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 
odhadu celodenního hluku použitého v  této studii zdravotních rizik. Tento postup může vést 
k určitému podhodnocení rizika hlukové zátěže. Z dostupných vstupních údajů hlukové studie byly 
pro kvantifikaci zdravotního rizika použity údaje z hlukové studie pro denní hluk s předpokladem 
platnosti jeho hodnoty pro celou délku 14ti hodin dne. Skutečné hodnoty parametru Ldn a z něho 
vycházející výpočty podílů hlukem obtěžovaných exponovaných osob však mohou být poněkud 
nižší.   

Pro kvantifikaci případného rizika obtěžování hlukem z výstavby vedení zvn je použit model pro 
vztah dávka-účinek s časově omezenou expozici zdrojem ze sezonního průmyslu, což naopak 
může 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.1/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v jakémkoli místě možného pobytu ostatních 
osob.  

Kvantifikace hlukové expozice byla cíleně provedena pro dva nejvíce exponované objekty 
s vědomím, že v ostatních částech lokality a v dalších lokalitách 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.  

 

Při zpracování dokumentace se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by 
znemožňovaly posouzení možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Posuzovaný záměr výstavby nového dvojitého vedení je v předkládané dokumentaci posouzen 
také ve dvou variantách umístění trasy při identických technických parametrech. Varianta 
provedení záměru podzemním kabelovým vedením již nebyla v rámci předkládané dokumentace 
prověřována. Nerealizace záměru výstavby nového dvojitého vedení není uvažována z důvodu 
potřebnosti záměru, záměr je systémovým opatřením v rozvoji přenosové soustavy, které zvýší 
efektivnost a zaručí spolehlivost provozu přenosové soustavy a zásobování Olomouckého a 
Moravskoslezského kraje. 

Trasa záměru 

Záměr výstavby nového dvojitého vedení je umístěn na území Olomouckého a Moravskoslezského 
kraje, v okresech Přerov a Nový Jičín. Celková délka navrhovaného nového dvojitého vedení je 
cca 29 km, v trase je navrženo celkem 95 ocelových stožárů tvaru Dunaj, z toho 70 nosných se 
základní výškou 46 m a 25 kotevních stožárů se základní výškou 44 m. 

Předpokládá se plocha trvalého záboru cca 0,8 ha a časově omezený a místně rozptýlený zásah 
do zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného odnětí půdy ze ZPF na ploše v součtu 
cca 35 ha. 

Předpokládaná plocha trvalého záboru PUPFL v celé trase činí cca 0,01 ha pro jeden nosný stožár, 
umístěný na PUPFL. Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá 
v šíři koridoru vedení v rozsahu cca 8,4 ha. Předpokládá se kácení dřevin rostoucích mimo les v 
rozsahu jednotlivých dřevin až  porostů dřevin v koridoru vedení na ploše v souhrnu cca 4 ha. Z této 
plochy cca 3,2 ha představuje plantáž borovice lesní a modřínu opadavého na orné půdě. 

Trasa nového dvojitého vedení zasahuje v úseku mezi stožáry č. 315 – 328 do ochranného pásma 
II. stupně zdrojů přírodních minerálních vod lázeňského místa Teplice nad Bečvou. 

V koridoru záměru bylo identifikováno 11 charakterově přírodních lokalit, v koridoru vedení se 
nevyskytuje žádný druh flóry (z celkového počtu 170 druhů cévnatých rostlin), zařazený mezi druhy 
zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb. Z celkového počtu 90 identifikovaných 
druhů obratlovců v trase záměru patří 42 druhů mezi chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona 
č.114/1992 Sb., z toho je 24 druhů SO, 4 druhy KO a 14 druhů patří do kategorie O. Ze zjištěných 
druhů entomofauny patří 6 druhů mezi zvláště chráněné druhy (O).  

Záměr během výstavby může představovat negativní dopady na jedince – plazy a hnízdící ptáky, 
savce, terestrické bezobratlé a cévnaté rostliny. Negativní projevy lze snížit dodržením 
prostorových i časových ochraných opatření. 

Záměr nebude představovat vliv na populace druhů. Výstavbou a provozem záměru nedojde 
k fragmentaci krajiny a rozdělení populací. 

Z hlediska migrace velkých savců prochází trasa záměru v územích málo vhodných k trvalému 
výskytu cílových druhů a k jejich trvalejšímu i dočasnému pobytu. Z hlediska migrační propustnosti 
se nejedná o záměr s významným bariérovým efektem. 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV nezasahuje do žádného území ložisek surovinových zdrojů, 
ani se v trase záměru nenachází žádná poddolovaná zemí nebo důlní díla. 

Trasa záměru se nedotýká území historického a kulturního významu; z hlediska území 
archeologického významu prochází trasa záměru v úseku mezi stožáry č. 319 – 320 přes území 
s pozitivně prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. 
kategorie 25-14-02/9 „Zlámaná“). 

V obcích dotčených trasou záměru žilo k 1. 1. 2017 10 043 obyvatel.  

V trase záměru, tj. v koridoru vedení, se nachází 33 vodních toků, přičemž mezi ty nejvýznamnější 
toky patří Bečva, Odra a Luha. Trasa nového dvojitého vedení nekříží žádnou významnou vodní 
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plochu, přesto dochází k dotčení několika menších vodních ploch. Trasa záměru přechází přes 
jedno evidované území mokřadů, nedotýká se žádného z mokřadů mezinárodního významu. 

Základní trasa dvojitého vedení přechází přes záplavová území a aktivní zóny záplavových území 
řek Bečvy, Odry, Luhy a bezejmenného přítoku Vráženky. 

Záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území.  

Trasa vedení přechází přes evropsky významnou lokalitu Poodří (CZ0814092), dotčeny budou typ 
evropského stanoviště 91E0 a velevrub tupý. Jako nepřímo dotčené trasou záměru byly dále 
označeny Poodří a PO Beskydy (dotčené předměty ochrany bukač velký, kopřivka obecná, moták 
pochop a čáp černý) a EVL Bečva – Žebračka (dotčené předměty ochrany velevrub tupý a hrouzek 
Kesslerův).  

Autorizovaným posouzením vlivů záměru zjištěny mírně negativní vlivy záměru na typ přírodního 
stanoviště  91E0, velevruba tupého, hrouzka Kesslerova, kopřivku obecnou, bukače velkého, 
motáka pochopa a čápa černého. Jsou navržena zmírňující opatření, která mohou potenciální 
negativní působení záměru minimalizovat. Realizací záměru nebude narušena celistvost 
dotčených evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí. 

Vliv záměru na soustavu Natura 2000 i v kumulaci s dalšími záměry a vlivy je hodnocen jako mírný.  

Trasa záměru je v územním střetu s prvky ÚSES všech úrovní, jejich ovlivnění lze vyhodnotit jako 
málo významné. Trasa záměru se dotýká VKP jak registrovaných, tak ze zákona, jejich ovlivnění 
bylo vyhodnoceno jako nevýznamné. 
Z pohledu únosnosti krajiny je záměr hodnocen jako akceptovatelný zásah do krajinného rázu, 
chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Varianta 1 Hodslavice – TR Kletné 

Trasa varianty 1 je umístěna na území Moravskoslezského kraje v okrese Nový Jičín, dotýká se 9 
obcí a 12 katastrálních území. Délka této varianty je cca 19,5 km. V trase varianty 1 se předpokládá 
celkem 65 ocelových stožárů tvaru Dunaj, z toho 47 nosných se základní výškou 46 m a 18 
kotevních stožárů se základní výškou 44 m. 

Předpokládá se plocha trvalého záboru ZPF cca 0,64 ha a časově omezený zásah do 
zemědělského půdního fondu bez nutnosti dočasného odnětí půdy ze ZPF na ploše cca 23 ha. 

Předpokládaná plocha trvalého záboru PUPFL v celé trase pro jeden nosný stožár činí cca 0,01 
ha. Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru 
vedení v rozsahu cca 5,4 ha. Trasa varianty 1 bude vyžadovat kácení mimolesní zeleně, dle 
odborného odhadu se bude jednat o jednotlivé stromy až skupiny stromů a keřů na ploše 
v celkovém součtu cca 3,9 ha. 

Trasa varianty 1 nezasahuje do ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod.  

V trase varianty 1 bylo identifikováno 13 charakterově přírodních lokalit. Z celkového počtu 80 
identifikovaných druhů cévnatých rostlin patří 2 druhy mezi druhy zvláště chráněné (O) - áron 
plamatý (Arum maculatum) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Z celkového počtu 104 
identifikovaných druhů obratlovců patří 43 druhů mezi chráněné, z toho je 23 druhů SO, 4 druhy 
KO a 16 druhů patří do kategorie O. Ze zjištěných 13 druhů bezobratlých nepatří žádný mezi 
zvláště chráněné druhy. 

Dle mapových podkladů AOPK ČR se část lokalit varianty 1 nachází na území zvýšené hodnoty 
pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů větších savců lesního ekosystému. 

Trasa varianty 1 prochází přes území ložisek surovinových zdrojů. 

Trasa se nedotýká území historického a kulturního významu, neprochází přes území 
archeologického významu (kategorie I. a II.). 

V obcích dotčených trasou záměru žilo k 1. 1. 2017 37 254 obyvatel. 
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V trase varianty 1 se nachází 24 vodních toků. Trasa varianty 1 kříží vodní plochu, uvedenou 
v evidenci DIBAVOD. V trase varianty 1 se nenachází území bažin a močálů, evidované v databázi 
DIBAVOD, v úseku mezi lomovými body R13 – R14 (v části trasy společné pro obě varianty) se 
nachází mokřad mezinárodního významu – mokřad Ramsarské úmluvy Poodří.  

V případě varianty 1 dochází k dotčení záplavového území i aktivní zóny záplavového území řeky 
Odry a vodního toku Grasmanka. 

Trasa varianty 1 přechází přes CHKO Poodří, dotýká se 1., 2. a 3. zóny ochrany. Trasa varianty se 
dotýká ochranného pásma přírodní rezervace Svinec. Z hlediska ochrany přírody a v zájmu 
chráněného území je doporučeno vést záměr mimo území CHKO Poodří. 

Trasa varianty 1 přechází přes evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Poodří (CZ0814092, 
CZ0811020). V rámci EVL budou dotčeny tyto předměty ochrany: typ evropského stanoviště 9170, 
91E0 a 91F0 a velevrub tupý Unio crassus. V rámci PO budou dotčeny tyto předměty ochrany: 
bukač velký Botaurus stellaris, kopřivka obecná Anas strepera a moták pochop Circus 
aeruginosus. Jako dotčená trasou varianty byla dále označena PO Beskydy (dotčený předmět 
ochrany čáp černý Ciconia nigra), i když zde nedochází k přímému územnímu střetu s PO. Vlivy 
varianty 1 na soustavu Natura 2000 byly vyhodnoceny jako významně negativní, záměr v této 
podobě nelze doporučit k realizaci. 

Navržená varianta narušuje celistvost EVL (územní zábor typů přírodních stanovišť i biotopů druhů) 
a PO (narušení migračních tras podél řeky Odry) Poodří. Vliv varianty 1 na celistvost lokalit je 
hodnocen jako významný. Vlivy varianty 1 na soustavu Natura 2000 byly vyhodnoceny 
s významným negativním vlivem na EVL a PO Poodří. Záměr v této podobě nelze doporučit k 
realizaci. 

Trasa varianty 1 je v územním střetu s prvky ÚSES všech úrovní, ovlivnění regionálního a 
nadregionálního ÚSES lze vyhodnotit jako významné. Záměr v této variantě se dotýká VKP jak 
registrovaných, tak ze zákona, dojde ke krátkodobému významnějšímu narušení vztahů ve 
stanovišti. Vliv na stabilizační funkce VKP v krajině lze hodnotit jako významně negativní. 

Z hlediska zákonných kritérií ochrany krajinného rázu, stanovených v § 12 ZOPK, představuje trasa 
varianty 1 takový zásah, kterým dojde k významnému narušení a změně krajinného rázu 
dotčeného území a posuzovaný záměr je pro dané území neúnosný. Záměr v této variantě je 
umisťován do krajiny s významnou krajinářsko - estetickou hodnotou. Představuje zásadně 
negativní vliv do kulturní a krajinné dominanty – zříceniny hradu Starý Jičín na Starojickém kopci, 
kde trasa varianty 1 prochází přímo přes úpatí Starojického kopce. Záměr bude také svými 
hmotovými a výškovými dimenzemi přímo konkurovat lokálně působícím kulturním dominantám 
kostelů. Významným navýšením podílu technicistních staveb v území dojde ke snížení významu 
lokálních dominant, odkazujících na historickou hodnotu území. 

Varianta 2 Perná – TR Kletné 

Trasa varianty 1 je umístěna na území Zlínského a Moravskoslezského kraje v okresech Vsetín a 
Nový Jičín, dotýká se 8 obcí a 13 katastrálních území. Délka této varianty je cca 18,4 km. V trase 
varianty 2 se předpokládá celkem 62 ocelových stožárů tvaru Dunaj, z toho 47 nosných se základní 
výškou 46 m a 15 kotevních stožárů se základní výškou 44 m. 

Předpokládá se plocha trvalého záboru cca 0,6 ha a časově omezený zásah do zemědělského 
půdního fondu bez nutnosti dočasného odnětí půdy ze ZPF na ploše cca 22 ha. 

Předpokládaná plocha trvalého záboru PUPFL v celé trase pro jeden nosný stožár činí cca 0,01 
ha. Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři koridoru 
vedení v rozsahu cca 3,0 ha. Trasa varianty 2 bude vyžadovat kácení mimolesní zeleně, dle 
odborného odhadu se bude jednat o jednotlivé stromy až skupiny stromů a keřů na ploše 
v celkovém součtu cca 2,7 ha. 

Trasa varianty 2 nezasahuje do ochranného pásma zdrojů přírodních minerálních vod.  
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V trase varianty 2 bylo identifikováno 10 charakterově přírodních lokalit. V trase varianty bylo 
identifikováno 73 druhů cévnatých rostlin, z nich žádné druhy nejsou zařazeny mezi druhy zvláště 
chráněné. Z celkového počtu 90 identifikovaných druhů obratlovců patří 35 druhů mezi chráněné 
dle vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 Sb., z toho je 18 druhů SO, 4 druhy KO a 13 druhů patří do 
kategorie O. Ze zjištěných 13 druhů bezobratlých nepatří žádný mezi zvláště chráněné druhy podle 
Zákona č. 114/1992 Sb. a příslušných Vyhlášek a jejich dodatků. 

Dle mapových podkladů AOPK ČR se část lokalit varianty 1 nachází na území zvýšené hodnoty 
pro trvalý výskyt nebo pro migraci druhů větších savců lesního ekosystému. 

Trasa varianty 2 prochází přes území ložisek surovinových zdrojů. 

Trasa se nedotýká území historického a kulturního významu, z hlediska území archeologického 
významu prochází trasa varianty 2 v úseku mezi lomovými body R1 – R2 přes území s pozitivně 
prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů (UAN I. kategorie 
25-14-05/14 „ESA 149, Zákopec“) a přes území s možným výskytem archeologických nálezů (UAN 
II. kategorie 251). 

V obcích dotčených trasou záměru žilo k 1. 1. 2017 15 386 obyvatel. 

V trase varianty 2 se nachází 24 vodních toků, 2 dochází k dotčení záplavového území i aktivní 
zóny záplavového území řeky Odry. 

V trase varianty 2 či v její blízkosti se nenachází žádná vodní plocha. 

V trase varianty 1 se nenachází území bažin a močálů, evidované v databázi DIBAVOD, v úseku 
mezi lomovými body R9 – R10 (v části trasy společné pro obě varianty) se nachází mokřad 
mezinárodního významu – mokřad Ramsarské úmluvy Poodří.  

Trasa varianty 2 přechází přes CHKO Poodří, dotýká se 1., 2. a 3. zóny ochrany. Trasa varianty 
ochranným pásmem okrajově zasahuje přírodní rezervaci Bařiny a její ochranné pásmo. Z hlediska 
ochrany přírody a v zájmu chráněného území je doporučeno vést záměr mimo území CHKO 
Poodří. 

Trasa varianty 2 přechází přes evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Poodří (CZ0814092, 
CZ0811020)., V rámci EVL budou dotčeny tyto předměty ochrany: typ evropského stanoviště 9170, 
91E0 a 91F0 a velevrub tupý Unio crassus. V rámci PO budou dotčeny tyto předměty ochrany: 
bukač velký Botaurus stellaris, kopřivka obecná Anas strepera a moták pochop Circus 
aeruginosus. Jako dotčená trasou varianty byla dále označena PO Beskydy (dotčený předmět 
ochrany čáp černý Ciconia nigra), i když zde nedochází k přímému územnímu střetu s PO.  

Navržená varianta narušuje celistvost EVL (územní zábor typů přírodních stanovišť i biotopů druhů) 
a PO (narušení migračních tras podél řeky Odry) Poodří. Vliv varianty 2 na celistvost lokalit je 
hodnocen jako významný. Vlivy varianty 2 na soustavu Natura 2000 byly vyhodnoceny 
s významným negativním vlivem na EVL a PO Poodří. Záměr v této podobě nelze doporučit k 
realizaci. 

Trasa varianty 2 je v územním střetu s prvky nadregionálního a regionálního ÚSES, ovlivnění 
regionálního a nadregionálního ÚSES lze vyhodnotit jako významné. Záměr v této variantě se 
dotýká VKP jak registrovaných, tak ze zákona, dojde ke krátkodobému významnějšímu narušení 
vztahů ve stanovišti. Vliv na stabilizační funkce VKP v krajině lze hodnotit jako významně negativní.  

Z hlediska zákonných kritérií ochrany krajinného rázu, stanovených v § 12 ZOPK, představuje trasa 
varianty 2 takový zásah, kterým dojde k významnému narušení a změně krajinného rázu 
dotčeného území a posuzovaný záměr je pro dané území neúnosný. Záměr v této variantě je 
umisťován do krajiny s významnou krajinářsko - estetickou hodnotou. 
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 Porovnání variant trasy z hlediska dotčení a vlivů na životní prostředí  

 Trasa záměru Varianta 1 Varianta 2 

Celkové délka vedení 29 km 19,5 km 18,4 km 

Předpokládaná plocha trvalého záboru ZPF 0,8 ha 0,64 ha 0,6 

Předpokládaná plocha časově omezeného zásahu do 
ZPF  

35 ha 23 ha 22 ha 

Předpokládaná plocha trvalého záboru PUPFL 0,01 ha 0,01 ha 0,01 ha 

Trvalé omezení PUPFL 8,4 ha 5,4 ha 3 ha 

Zásah mimolesních dřevin 4 ha 3,9 ha 2,7 ha 

Chráněné druhy flóry v koridoru vedení 0 2 0 

Chráněné druhy obratlovců v koridoru vedení 42 43 35 

Chráněné druhy bezobratlých v koridoru vedení 6 0 0 

Dotčení území historického a kulturního významu Ne Ne Ne 

Dotčení území archeologického významu Ano Ne Ano 

Počet dotčených  obyvatel v obcích  10 043 37 254 15 386 

Počet vodních toků v koridoru 33 24 24 

Počet vodních ploch v koridoru 4 1 0 

Dotčení záplavových území a aktivních zón Ano Ano Ano 

Územní střet s mokřady Ramsarské úmluvy Ne Ano Ano 

Dotčení lesů zvláštního určení Ano Ne Ne 

Počet charakterově přírodních lokalit v koridoru 
vedení 

11 13 10 

Územní střet s CHKO Ne Ano Ano 

Územní střet s maloplošným ZCHÚ Ne Ano (OP PR) Ano 

Územní střet s přírodním parkem Ano Ano Ano 

Územní střet s EVL Ano Ano Ano 

Územní střet s PO NE Ano Ano 

Územní střet s nadregionálním ÚSES Ano Ano Ano 

Územní střet s registrovanými VKP Ano (4 ) Ano (11) Ano (3) 

Druhy z Červených seznamů dotčené záměrem Ne Ano Ano 

Přítomnost invazivních druhů Ano Ano Ano 

Dotčení geologicky významných lokalit Ne Ano Ano 

Územní střet s OP zdrojů přírodních minerálních vod Ano Ne Ne 

Územní střet s ložisky surovinových zdrojů Ne Ano Ano 

Vlivy na zvláště chráněné druhy ptáků 
Únosné (malé 
nebo žádné) 

Významné Významné 

Vlivy na přírodní ekosystémy 
Málo 

významné 
Významné Významné 

Ovlivnění nadregionálního ÚSES 
Málo 

významné 
Významné Významné 

Vlivy na soustavu Natura 
Mírně 

negativní 
Významně 
negativní 

Významně 
negativní 

Ovlivnění CHKO Nulové Významné Významné 

Ovlivnění mZCHÚ Nulové Nevýznamné Nevýznamné 

Vlivy na krajinný ráz Akceptovatelné Neúnosné Neúnosné 

Vlivy na ekologické funkce krajiny Nevýznamné Významné Významné 

Vliv na dřeviny rostoucí mimo les Nevýznamný Významný Významný 

Vlivy na přírodní ekosystémy 
Málo 

významné 
Významné Významné 

Doporučení varianty k realizaci ANO NE NE 
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Porovnáním všech hodnocených aspektů všech variant trasy je možno konstatovat, že z hlediska 
vlivů záměru na životní prostředí je nejvhodnější variantou trasa záměru, umístěná na území 
Olomouckého a Moravskoslezského kraje v délce cca 29 km.  

Varianty trasy záměru 1 Hodslavice – TR Kletné a a 2 Perná – TR Kletné nelze doporučit k realizaci 
z důvodů výnamných vlivů na životní prostředí. 
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F. ZÁVĚR 

Předkládaná dokumentace byla zpracována dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném 
znění. Záměr “Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803“ byl posuzován v dalších 
dvou variantách umístění trasy. Varianta nerealizace záměru nebyla posuzována, stejně tak záměr 
ve variantním řešení provedení – podzemní vedení nebyl uvažován z důvodů zásadních 
neakceptovatelných negativních vlivů na životní prostředí. 

Posuzované varianty trasy záměru, varianta 1 Hodslavice – TR Kletné a varianta 2 Perná – TR 
Kletné, byly v rámci této dokumentace vyhodnoceny s významně negativními vlivy na soustavu 
Natura 2000, zvláště chráněné druhy ptáků, přírodní ekosystémy, velkoplošné zvláště chráněné 
území, ekologické funkce krajiny a dřeviny rostoucí mimo les. Vlivy obou variant na krajinný ráz 
byly vyhodnoceny jako neúnosné. Jejich negativní vlivy není možno plně eliminovat či 
kompenzovat ochrannými opatřeními a jejich realizace se proto nedoporučuje.  

V rámci vyhodnoceného významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 je třeba upozornit na 
znění § 45i odst. 9 ZPOK: Pokud posouzení prokáže významný negativní vliv na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez 
významného negativního vlivu, lze schválit jen variantu s nejmenším možným významným 
negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení 
kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a 
evropsky významných lokalit. V případě předkládaného záměru existuje varianta bez významného 
negativního vlivu v podobě základní trasy zvn. 

V rámci předchozích kapitol byly podrobně vyhodnoceny možné vlivy záměru na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví, podkladem byla řada samostatných odborných studií, jejichž 
výsledky jsou zapracovány v textu předchozích kapitol. 

S ohledem na významnost a pravděpodobnost identifikovaných negativních vlivů záměru byla 
navržena patřičná kompenzační a ochranná opatření ke zmírnění a eliminaci těchto vlivů. 
Z provedených posouzení vyplývá, že záměr nepředstavuje významné zhoršení životního 
prostředí. Z hlediska vlivu na jednotlivé složky je záměr v této předložené podobě akceptovatelný 
a v dotčeném území nebyly identifikovány takové negativní vlivy záměru, které by bránily jeho 
realizaci.  

Posuzovaný záměr “Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803“ má nevýrobní 
charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani průmyslové odpady.  

Rozsah vlivů záměru na okolní prostředí je převážně lokální, daný rozsahem koridoru dvojitého 
vedení. 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 co největší míře minimalizovány. 

V důsledku výstavby nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV dojde k trvalému záboru 
zemědělské půdy na ploše cca 0,8 ha. Trvalý zábor pozemků ZPF je rozptýlený a v celkovém 
rozsahu minimální. Z tohoto důvodu je možné hodnotit zábor zemědělských půd jako málo 
významný. Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny jen minimálně – jedním 
nosným stožárem, umístěným na PUPFL na ploše cca 0,01 ha. 

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. 

Záměr nebude mít významný negativní vliv na významné krajinné prvky, prvky ÚSES, přírodní 
stanoviště a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v rámci zkoumaného území. Potenciálně 
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mírně negativní vliv může mít pouze fáze realizace – výstavby stožárů, který je možné eliminovat 
navrženými preventivními ochrannými a legislativními opatřeními. 

Výstavba ani provoz záměru nebudou mít negativní vliv na zdraví obyvatel z hlediska vlivu 
elektromagnetického pole. Při dodržení podmínek stanovené šířky ochranného pásma a minimální 
projektované výšky spodních fázových vodičů nad normálním terénním profilem lze konstatovat, 
že tím budou zároveň dodrženy podmínky pro ochranu veřejného zdraví a realizací záměru nedojde 
k žádnému navýšení zdravotního rizika neionizujícím zářením.  

Hlukové expozice pocházející z provozu soustavy zvn lze považovat podél celé délky 
posuzovaného záměru, ve vzdálenostech překračujících zákonem vyžadovanou šířku ochranného 
pásma, za zcela zanedbatelné, a to jak v denní, tak v noční době. 

Možné zdravotní riziko obtěžování hlukem z výstavby nového vedení je vzhledem k velmi malému 
počtu osob, tímto hlukem exponovaných a velice krátkou dobu této expozice, je hodnoceno jako 
plně akceptovatelné. Dodržením minimální výšky fázových vodičů nad zemí 12,5 m a dodržením 
šíře ochranného pásma 69,4m 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. 

Z provedených posouzení vyplývá, že hodnocený záměr v předložené podobě nemá významný 
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany dotčené lokality soustavy Natura 2000, a to ani při 
společném působení s dalšími záměry v dotčených EVL nebo PO. Záměr nemá významný 
negativní vliv ani na flóru, faunu a dotčené ekosystémy. 

Stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, záměr bude představovat přes 
technologicky podmíněné výškové a hmotové dimenze maximálně středně silný až silný zásah  do 
podstatných charakteristik krajinného rázu. Z pohledu únosnosti krajiny je záměr hodnocen jako 
akceptovatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 

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. 
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G. VŠEOBECNÉ 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 

„Nové dvojité vedení 400 kV Kletné – odbočka z V403/V803“ 

Charakter záměru 

Posuzovaný záměr má charakter standardní nadzemní liniové stavby technické infrastruktury pro 
přenos elektrické energie. 

Cílem záměru je výstavba nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV – odbočky z vedení 
V403/V803 do TR Kletné z důvodu posílení přenosového profilu a spolehlivosti energetické 
soustavy ČR. Posuzované vedení bude po realizaci provozně označeno jako V456/803. Celková 
délka navrhovaného nového dvojitého vedení je cca 29 km, v trase je navrženo celkem 95 
ocelových stožárů tvaru Dunaj, z toho 70 nosných se základní výškou 46 m a 25 kotevních stožárů 
se základní výškou 44 m. 

Předkládaný záměr je v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 

V platné územně plánovací dokumentaci Olomouckého kraje – v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 2b (dále jen ZÚR OK) je v území, ve 
kterém je výše uvedený záměr situován, zapracována územní rezerva pro koridor nových vedení 
400 kV sloužící k vyvedení elektrického výkonu z plánovaného velkého energetického zdroje v 
Blahutovicích (Moravskoslezský kraj). Výše uvedený záměr přesně nesleduje vymezený koridor 
územní rezervy ze ZÚR OK. 

V současné době Odbor strategického rozvoje KÚOK pořizuje Aktualizaci č. 2a ZÚR OK. V této 
dokumentaci je vymezen návrhový koridor o šířce 200 m pro VPS E26 „Dvojité vedení 400 kV do 
elektrické stanice Kletné, odbočka z vedení Prosenice – Nošovice“. Výše uvedený záměr je 
situován v rámci koridoru vymezovaném v pořizované Aktualizaci č. 2a ZÚR OK. Aktualizace č. 2a 
je ve fázi po společném projednání. 

Umístění záměru 

Kraj: Olomoucký, Moravskoslezský. 

Okres: Přerov, Nový Jičín. 
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Obec: Býškovice, Malhotice, Ústí, Horní Těšice, Skalička, Černotín, Špičky, Bělotín, Vražné, 
Mankovice, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. 

Katastrální území: Býškovice, Malhotice, Ústí, Horní Těšice, Skalička u Hranic, Černotín, Hluzov, 
Špičky, Kunčice, Bělotín, Lučice na Moravě, Hynčice u Vražného, Vražné u Oder, Mankovice, 
Suchdol nad Odrou, Kletné, Hladké Životice. 

 

Všeobecný popis záměru 

Trasa záměru je umístěna na základě předchozího prověřování územně technickými studiemi. 
Trasa záměru se vyhýbá zastavěným územím a je umístěna s maximálním možným ohledem na 
zvláště chráněné prvky přírody a tam, kde je to možné, je umístěna v souběhu se stávající 
technickou infrastrukturou (dálnice D1, dvojité vedení o napěťové hladině 110 kV).  

Trasa nového dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV odbočuje severně od obce Býškovice 
ze zdvojeného vedení V403/803, které pokračuje v původní trase východním směrem do TR 
Nošovice. Navržená trasa nového dvojitého vedení pokračuje severovýchodním směrem, západně 
míjí obec Malhotice, východně obec Ústí. V lomovém bodu R3 se odklání na sever, obchází 
východně obec Černotín a míjí obce Špičky a Kunčice.  

V lomovém bodu R6 se trasa nového dvojitého vedení stáčí na severovýchod, východně obchází 
obec Bělotín. V úseku R8 – R9 nové dvojité vedení 400 kV přechází stávající vedení 220 kV. 
V lomovém bodu R9 se trasa záměru přibližuje ke stávajícímu dvojitému vedení o napěťové hladině 
110 kV. V souběhu s tímto vedením jižně od dálnice D1 trasa záměru obchází obce Vražné a 
Mankovice a v lomovém bodu R15 se trasa záměru lomí na sever a překračuje dvojité vedení vvn 
o napěťové hladině 110 kV a dálnici D1.  

Od lomového bodu R16 trasa záměru pokračuje severovýchodním směrem souběžně s dálnicí D1 
na její severní straně. V lomovém bodu R18 se trasa lomí východně a vrací se zpět na jižní stranu 
dálnice.  

Mezi lomovými body R19 - R20 je trasa záměru opět vedena v souběhu s 2 x dvojitým vedením 
o napěťové hladině 110 kV. Od lomového bodu R20 se trasa odklání od vedení 110 kV, pokračuje 
na severovýchod a takto je zaústěna do TR Kletné. 

Délka trasy záměru je cca 29 km. 

 

Popis stavu životního prostředí v dotčeném území 

Trasa záměru 

Záměr výstavby nového dvojitého vedení je umístěn na území Olomouckého a Moravskoslezského 
kraje, v okresech Přerov a Nový Jičín.  

Záměr náleží do mezinárodní oblasti povodí řeky Dunaj a dílčího povodí Morava a přítoky a Váhu 
a dále do mezinárodní oblasti povodí Odry, dílčího povodí Horní Odra. V koridoru vedení se 
nachází 33 vodních toků, přičemž mezi významné toky dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 178/2012, 
v platném znění patří Bečva a Odra. Trasa nového dvojitého vedení nekříží žádnou významnou 
vodní plochu, přesto dochází k dotčení několika menších vodních ploch.  

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV nezasahuje do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace 
vod ani do žádného území chráněného pro akumulaci povrchových vod, nezasahuje do žádného 
ochranného pásma vodního zdroje. Trasa záměru prochází v Moravskoslezském kraji zranitelnými 
oblastmi a celá trasa záměru se dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění 
nachází v citlivé oblasti. 

Dále trasa záměru prochází přes stanovená záplavová území a aktivní zóny záplavových území 
vodních toků Bečvy, Odry, Luhy a bezejmenného přítoku Vráženky. Trasa záměru přechází přes 
jedno evidované území mokřadů, nedotýká se žádného z mokřadů mezinárodního významu. 
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Velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území nejsou záměrem dotčena, nejblíže trasy 
záměru se nachází CHKO Poodří ve vzdálenosti cca 470 m od osy vedení a ve vzdálenosti cca 
1200 m od osy vedení leží Přírodní památka V oboře. 

Záměr nezasahuje do žádné ptačí oblasti, nejblíže posuzovanému záměru se nachází ptačí oblast 
Poodří ve vzdálenosti cca 0,5 km. K územnímu střetu s EVL Poodří dochází v místě křížení trasy 
záměru s řekou Odrou u Mankovic, jihovýchodně od města Odry. 

Trasa vedení prochází územím přírodního parku Oderské vrchy. Posuzovaný záměr protíná dle 
platných ZÚR krajů Olomouckého a Moravskoslezského nadregionální i regionální prvky územního 
systému ekologické stability. Na území Olomouckého kraje protíná trasa vedení prvky 
nadregionální NRBK K143 a NRBK K144 a regionální RBK RK 1543, RBC 154 Nihlovský les, RBC 
152. Na území Moravskoslezského kraje přechází trasa záměru přes regionální prvky RBK 533 
(RK1526), RBK K531 (RK1526) a RBK K601. 

Trasa nového dvojitého vedení 400 kV přechází nadzemně přes vymezené dálkové migrační 
koridory, ale vedení zvn netvoří pro DMK významnou bariéru. Trasa záměru prochází v územích 
málo vhodných k trvalému výskytu cílových druhů a k jejich trvalejšímu i dočasnému pobytu. Záměr 
prochází přes významné krajinné prvky ze zákona a 4 registrované významné krajinné prvky. 
V trase záměru nejsou dotčeny žádné památné stromy. V trase záměru bylo identifikováno 42 
druhů zvláště chráněných obratlovců, 6 druhů zvláště chráněných bezobratlých. Žádný 
z nalezených druhů cévnatých rostlin nepatří mezi druhy chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č. 
114/1992 Sb. v platném znění. 

Trasa záměru se nedotýká území historického a kulturního významu; z hlediska území 
archeologického významu prochází trasa záměru v úseku mezi stožáry č. 319 – 320 přes území 
s pozitivně prokázaným a s bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů ÚAN I. 
kategorie. 

V trase záměru vedení se nenachází ložiska surovinových zdrojů a přírodních bohatství, trasa 
vedení neprochází poddolovaným územím, ani nezasahuje žádná důlní díla či geologicky 
významné lokality. V trase záměru se vyskytují sesuvná území.  

V trase záměru se nenachází přírodní léčivé zdroje či jejich ochranná pásma, trasa záměru je 
umístěna do ochranného pásma II. stupně zdrojů přírodních minerálních vod lázeňského místa 
Teplice nad Bečvou. 

Trasa záměru není v územním střetu s žádným územím zatěžovaným nad míru únosného zatížení 
nebo kontaminovaným územím. 

V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost 
navrhovaného záměru. 

 

Zhodnocení 

Trasa záměru 

Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty ani 
průmyslové odpady. Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem koridoru nového 
dvojitého 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 
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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 v území dotčeném 
záměrem. 

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). 

Variantní řešení trasy 

Na základě požadavku, vzneseného ve zjišťovacím řízení, resp. ze ZZŘ byly do dokumentace 
záměru zahrnuty varianty 1 a 2 umístění trasy záměru.  

Hodnocené variantní řešení trasy (varianta 1 a 2) jsou obsahově v souladu s PÚR ve znění 
Aktualizace č. 1, upřesnění koridoru je věcí územně plánovacích dokumentací krajských a 
obecních. Platné ani aktualizované ZÚR Moravskoslezského a Zlínského kraje neobsahují varianty 
trasy, záměr ve variantách 1 a tedy není v souladu s platnými ani aktualizovanými krajskými 
územně plánovacími dokumentacemi. 

Umístění variantních řešení 

Varianta 1 

Kraj: Moravskoslezský. 

Okres: Nový Jičín. 

Obec: Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Nový Jičín, Starý Jičín, Šenov u Nového Jičína, Kunín, 
Bernartice nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. 

Katastrální území: Hodslavice, Životice u Nového Jičína, Bludovice u Nového Jičína, Nový Jičín-
Horní Předměstí, Loučka u Nového Jičína, Nový Jičín – Dolní Předměstí, Starý Jičín, Šenov u 
Nového Jičína, Kunín, Bernartice nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice. 

Varianta 2 

Kraj: Zlínský, Moravskoslezský. 

Okres: Vsetín, Nový Jičín. 

Obec: Lešná, Starý Jičín, Jeseník nad Odrou, Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, 
Kunín, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice 

Katastrální území: Vysoká u Valašského Meziříčí, Perná u Valašského Meziříčí, Petřkovice u 
Starého Jičína, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Starý Jičín, Vlčnov u Starého Jičína, Hůrka, 
Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Kunín, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice 

Varianta 1 Hodslavice – TR Kletné 

Trasa varianty 1 odbočuje ze zdvojeného vedení V403/803 v k. ú. Hodslavice v Moravskoslezkém 
kraji a je vedena severním směrem. Mezi lomovými body R3 – R4 se trasa kloní k západu a 
prochází jižním okrajem zastavěného území obce Bludovice. Dále trasa prochází krajinou 
Petřkovických vrchů a mezi lomovými body R8 – R9 prochází zastavěným územím na východním 
okraji Starého Jičína. Od lomového bodu R9 je trasa vedena severním směrem pahorkatinnou 
krajinou, v lomovém bodě R13 se trasa dostává do souběhu se stávajícím vedením 400 kV V405 
a takto pokračuje až do lomového bodu R15, kde se trasa odděluje a do TR Kletné je zaústěna od 
jihovýchodu. 

http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/707431/Novy-Jicin-Horni-Predmesti
http://www.uir.cz/katastralni-uzemi/707431/Novy-Jicin-Horni-Predmesti
http://www.uir.cz/obec/599468/Jesenik-nad-Odrou
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Délka této varianty je cca 19,5 km. 

Varianta 2 Perná – TR Kletné 

Trasa varianty 2 odbočuje ze zdvojeného vedení V403/803 v k. ú. Vysoká, obec Perná ve Zlínském 
kraji, trasa pokračuje na sever, obchází obec Petřkovice, Janovice a Vlčnov. Mezi lomovými body 
R7 – R8 se přibližuje jižnímu okraji zastavěného území obce Bernartice nad Odrou. V lomovém 
bodu R9 se trasa dostává do souběhu se stávajícím vedením 400 kV V405, takto pokračuje až do 
lomového bodu R15, kde se trasa odděluje a do TR Kletné je zaústěna od jihovýchodu. 

Délka této varianty je cca 18,4 km. 

 

Na základě podrobného vyhodnocení variant 1 a 2 trasy záměru v předchozích kapitolách 
dokumentace bylo konstatováno, že realizací záměru lze očekávat významné negativní vlivy na 
celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, zvláště chráněná 
území a druhy a dotčené ekosystémy, stabilizační funkce VKP v krajině a neúnosný vliv na 
zákonná kritéria ochrany krajinného rázu, stanovená v § 12 ZOPK. Varianty trasy nelze doporučit 
k realizaci. 
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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 o 
ochraně přírody a krajiny 

Příloha č.3 Závěr zjišťovacího řízení 

Příloha č.4 Akustická studie, AKUSTING, spol. s r.o. 

Příloha č.5 Posouzení vlivu neionizujícího záření, Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s. 

Příloha č.6 Posouzení vlivů na zdraví, RNDr. B. Pokorný, CSc. 

Příloha č.7 Biologické hodnocení, Ing. Pavel Majer 

7.1 Biologické hodnocení trasy záměru 

7.2 Biologické hodnocení trasy varianty 1 

7.3 Biologické hodnocení trasy varianty 2 

Příloha č.8 Hodnocení vlivu záměru na EVL a PO, Mgr. Ondřej Volf  

Příloha č.9 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz Ing. Markéta Kavková, Michal Kopřiva 

9.1 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz 

9.2 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - trasa varianty 1 

9.3 Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz - trasa varianty 2 

Příloha č.10 Mapová a grafická dokumentace 

10.1 Celková situace 

10.2 Přehledná situace 

10.2.1 Přehledná situace trasy záměru 

10.2.2 Přehledná situace trasy varianty 1 

10.2.3 Přehledná situace trasy varianty 2 

10.3 Rozměry stožárové konstrukce 

10.4 Přehledný soupis stožárových konstrukcí 

10.5 Fotodokumentace 

10.5.1 Fotodokumentace trasy záměru 

10.5.2 Fotodokumentace trasy varianty 1 

10.5.3 Fotodokumentace trasy varianty 2 

 

Výše uvedené dokumenty jsou zařazeny jako samostatné přílohy. 

V textu dokumentace jsou použity výstupy z Akustické studie (AKUSTING, spol s r.o., 10/2018), 
Posouzení vlivu neionizujícího záření (Jan Světlík, DiS., ČEPS Invest, a.s., 01/2018), Posouzení 
vlivů na zdraví (RNDr. B. Pokorný, CSc., 05/2018), Biologické hodnocení (Ing. Pavel Majer, 
JUROS, s.r.o, 05/2018), Hodnocení vlivu záměru na EVL a PO (Mgr. Ondřej Volf, 05/2018) a 
Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz (Ing. Markéta Kavková, 09/2017 a Michal Kopřiva, 
09/2017). 
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- http://drusop.nature.cz/portal 
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http://drusop.nature.cz/
http://heis.vuv.cz/
http://mapy.nature.cz/
http://portal.chmi.cz/
http://portal.nature.cz/
http://szu.cz/
http://voda.gov.cz/portal/cz
http://www.biomonitoring.cz/
http://www.cenia.cz/
http://www.cuzk.cz/
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- http://www.geology.cz 

- http://www.monumnet.npu.cz 

- http://www.ochranaprirody.cz 

- http://www.sekm.cz 

- http://www.szdc.cz 

- http://www.uhul.cz 

- http://www.uir.cz 

- http://www.uses.cz 

- https://mapy.vumop.cz 

- https://geoportal.gov.cz 

- https://www.mapy.cz 

- https://www.mzp.cz 

- https://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr 

- https://www.npu.cz 

- http://www.uhul.cz/ 

 

  

http://www.geology.cz/
http://www.monumnet.npu.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.sekm.cz/
http://www.szdc.cz/
http://www.uhul.cz/
http://www.uir.cz/
http://www.uses.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://www.mapy.cz/
https://www.mzp.cz/
https://www.mzp.cz/cz/atlas_krajiny_cr
https://www.npu.cz/
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