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1 ÚVOD
Cílem tohoto posouzení je zjistit, zda má záměr výstavby nové elektrické stanice v lokalitě
Dětmarovice významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost dotčených evropsky
významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), které tvoří soustavu chráněných území
Natura 2000.
Hodnocení je zpracováno na objednávku investora projektu, jímž je akciová společnost ČEPS
Invest, a.s. Projektem je výstavba nové elektrické stanice v blízkosti elektrárny Dětmarovice a
napojení elektrické stanice na přenosovou soustavu v délce cca 1,4 km. Tato elektrická stanice
by měla být důležitou uzlovou stanicí elektrizační soustavy České republiky a je určena k
zásobování elektrickou energií Ostravska i přilehlých oblastí Moravskoslezského kraje.
Lokalita umístění elektrické stanice leží v těsné blízkosti nivy řeky Olše, která je vyhlášena
jako ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší k ochraně populací tří druhů ptáků –
bukáčka malého, ledňáčka říčního a slavíka modráčka středoevropského. Trasa vedení o
napěťové hladině 400 kV do ptačí oblasti přímo zasahuje. Posuzovaný projekt vedením o
napěťové hladině 400 kV zasahuje také do evropsky významné lokality Niva Olše –
Věřňovice, která je vyhlášena k ochraně kuňky žlutobřiché a páchníka hnědého.
Záměr byl předložen k vyjádření zodpovědnému orgánu ochrany přírody – Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje (KÚMSK). Ten ve svém stanovisku ze dne 1.8.2012. (č.j.: MSK
99677/2012) dospěl k závěru, že: „záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit...nebo ptačích oblastí“. Ve svém stanovisku KÚMSK
uvádí, že umístěním navrhované stavby bude dotčena PO Heřmanský stav – Odra – Poolší a
EVL Niva Olše – Věřňovice.
Dále vydal KÚMSK dne 17.12.2012 vyjádření (č.j.: MSK 147106/2012) k oznámení záměru
„Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve kterém potvrdil, že „daný záměr podléhá posouzení ve smyslu ustanovení
§ 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s tím, že posouzení mohou provádět pouze
fyzické osoby, které jsou držiteli zvláštní autorizace.“
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Předložené hodnocení se řídí pokyny pro zpracování posouzení dle ustanovení §45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (metodický pokyn MŽP – Roth,
2007).
Průběh hodnocení
První fáze předloženého hodnocení, která byla ukončena 3.dubna 2013, zahrnuje studium
podkladů, terénní průzkum, identifikaci dotčených evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí a identifikaci dotčených předmětů ochrany. Dále obsahuje určení potenciálních
negativních vlivů spojených s posuzovaným záměrem a předběžné posouzení jejich
významnosti.
V rámci první fáze proběhla terénní návštěva dotčeného území (21. března 2013) pro zjištění
aktuálního stavu lokality a řada konzultací s odborníky na danou lokalitu i dotčené předměty
ochrany. Dále byla využita nálezová databáze o výskytu druhů i stanovišť Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR (AOPK) – NDOP.
Ve druhé fázi pokračovalo studium podkladů a konzultace a bylo provedeno definitivní
vyhodnocení významnosti vlivů spolu s návrhem zmírňujících opatření. Byly též využity
výsledky souběžně probíhajícího přírodovědného průzkumu, který zajistila firma Juros, s.r.o.
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2 ÚDAJE O ZÁMĚRU
Název záměru:
Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“
Umístění záměru:
Stát:

Česká republika

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Dětmarovice (k.ú. Dětmarovice), Petrovice u Karviné (k.ú. Závada nad Olší)

Projekt je plánován na jihovýchodním okraji areálu Elektrárny v Dětmarovicích. Přesnější
lokalizaci záměru znázorňují obrázky 1 a 2.

Obr. 1 – lokalizace záměru poblíž česko-polských státních hranic
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Obr. 2 – lokalizace záměru u jihovýchodního okraje areálu elektrárny v Dětmarovicích
Kapacita (rozsah) záměru:
Celková výměra areálu rozvodny: cca 4,56 ha
Konečný rozsah připojení: 6 vedení o napěťové hladině 400 kV
Konečný počet transformátorů: 3 ks 400/110 kV
Popis záměru:
Vlastní elektrická stanice je klasická, venkovního provedení s ocelovými konstrukcemi na
betonových základech, s šířkou polí 20 m a s výškou ukotvení vodičů vedení 23 m. Celková
výměra areálu, tj. rozloha oplocené části, bude cca 4,56 ha. Rozvodna 420 kV bude budována
pro konečný rozsah připojení 6 vedení o napěťové hladině 400 kV a 3 transformátorů 400/110
kV. V první etapě výstavby budou připojena 2 vedení o napěťové hladině 400 kV a 2
transformátory o jednotkovém výkonu 350 MVA. Na vedení budou použity typové stožáry
pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV konfigurace Donau (obr. 3). V areálu bude také
situován centrální domek (zděný objekt s monolitickým kabelovým prostorem, betonovými
stropy a sedlovou střechou) pro umístění technologie řízení, ovládání a chránění rozvodny
420 kV.
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Obr. 3 – navržený stožár elektrického vedení typu Donau
Zahájení výstavby: po roce 2018
Ukončení výstavby: po roce 2020

Vstupy
U posuzovaného projektu byly definovány následující vstupy:
Zábor ploch – dojde k dočasnému i trvalému záboru pozemků.
Výstavba – zábor bude potřebný pro pohyb mechanizace a při montáži. Pro dopravu a montáž
dovezených dílů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě zajištění
montážních ploch, které budou situovány převážně v ochranném pásmu vedení. Při výstavbě
vedení bude v maximální možné míře využíváno přístupových tras a manipulačních ploch
tak, aby nedošlo k narušení ekologicky významných pozemků a jejich porostů. Na těchto
pozemcích nebudou zřizovány objekty zařízení staveniště (jako sklady, dílny, stanice pro
manipulaci s pohonnými látkami, ředidly a nátěry apod.).
Provoz
Elektrická stanice – celková výměra areálu, tj. rozloha oplocené části: cca 4,56 ha představuje
následující položky: budovy (půdorysná plocha střech) cca 1 760 m2, komunikace cca 4 000
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m2, zpevněné plochy cca 16 370 m2, zelené plochy cca 23 460 m2.
Výstavba elektrické stanice se bude realizovat na pozemcích, které jsou v současné době
využívané z větší části jako orná půda.
Vedení – zábor pozemků bude potřebný pouze pro základy stožárů. Předpokládá se zábor v
rozsahu cca 0,1ha.
Odběr a spotřeba vody
Výstavba: Při realizaci elektrické stanice bude použita užitková voda při přípravě betonových
směsí a technologickém ošetřování betonových konstrukcí při tuhnutí. Pro technologické
vlhčení betonových základů stožárů při tuhnutí bude voda dovážena mobilními cisternami,
nevznikne tedy požadavek na zřizování nových zdrojů vody.
Provoz: ve fázi provozu bude spotřeba vody minimální, uvažuje se pouze o napojení nově
vybudovaného centrálního domku ČEPS.

Surovinové zdroje
Výstavba: potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu elektrické stanice bude zajištěna
dovozem materiálu. Betonové směsi pro základy a ostatní betonové konstrukce budou na
staveniště dováženy v hotovém stavu mobilními domíchávači z centrálních betonářských
stanic.
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovin:
- betony –předpokládané množství cca 2500m3
- ocelové konstrukce svislé a vodorovné, armovací železo, spojovací materiál atd.
- stavební dřevo (desky, latě, trámy atd.)
- plastové výrobky
- ostatní stavební materiály blíže nespecifikované.
Spotřebu pohonných hmot (zejména nafty) pro provoz nákladních automobilů, stavebních
strojů a mechanizmů, osobních automobilů a dalších mobilních zařízení lze odhadnout ve výši
cca 100 tis. L za rok.

Energetické zdroje
Výstavba: přívod elektrické energie pro zařízení staveniště je předpokládána odbočka ze
stávajícího podzemního vedení 22kV se samotným měřením pro jednotlivé zhotovitele
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stavby. Pro realizaci elektrické stanice se předpokládá spotřeba elektrické energie do cca 55
MWh.
Provoz: Vzhledem k nevýrobnímu charakteru záměru není potřeba vnější přívod elektrické
energie.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba: Při realizaci záměru bude třeba zajistit transport potřebného materiálu a techniky
na staveniště a naopak odvoz přebytečné vytěžené zeminy k další likvidaci. Potřebné
transporty budou prováděny v předem stanovených trasách, navazujících na stávající veřejné
komunikace. Dočasné zpevněné trasy budou mít charakter dočasného záboru v průběhu
jednoho vegetačního období a po skončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do
původního stavu a vráceny k původnímu užívání.
Provoz:
Při provozu elektrické stanice a vedení, po skončení stavebních a montážních prací, jsou
nároky na dopravní infrastrukturu prakticky nulové. V rámci provozu elektrické stanice lze z
hlediska vlivů na dopravu očekávat minimální přepravní nároky souvisejících s běžnou
údržbou zařízení a dopravou stálých obslužných pracovníků. Předpokládat lze pouze v
průběhu roku ojedinělé výjezdy lehkých automobilů do trasy vedení při provádění revizí,
případně při odstraňování vzniklé poruchy či havárie.

Výstupy
Emise do ovzduší
Výstavba
Zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby mohou vznikat zejména při provozu stavebních
mechanizmů a stavebních strojů v prostoru prováděných činností, které však lze považovat za
nevýznamné.
Provoz
Provoz stanice a vedení má nevýrobní charakter, proto není zdrojem znečištění ovzduší.

Hluk, rušení a vibrace
Výstavba
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Zdrojem hluku při výstavbě budou dopravní mechanizmy a stavební stroje.
Provoz
Trvalým zdrojem hluku při provozu elektrické stanice jsou transformátory. Vliv vibrací z
provozu elektrické stanice na okolí je nevýznamný.

Odpadní vody
Odvod dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch elektrické stanice bude
provedeno dešťovou kanalizací zaústěnou do vsakovací jímky, která bude umístěná v areálu
elektrické stanice. Trasa průmyslové kanalizace propojuje jednotlivá stanoviště venkovních
transformátorů s havarijní olejovou jímkou. Tato havarijní olejová jímka je sestavena z vlastní
jímky pro zachycení zaolejovaných vod ze stanovišť transformátorů a ze dvou akumulačních
jímek pro přečištěnou vodu po první filtraci a jímka pro vyčištěnou vodu po druhé filtraci. Na
těchto uvedených jímkách bude postaven nadzemní zděný objekt pro instalaci technologie
ČZV. Čistírna zaolejovaných vod slouží pouze pro zachycení úkapů a drobných úniků oleje z
transformátorů. V případě havárie bude celý obsah havarijní jímky odvezen k ekologické
likvidaci. ČZV bude napojena na nový řád dešťové kanalizace.

Odpady
Výstavba: v průběhu realizace dojde ke vzniku odpadů převážně ve formě vytěžené zeminy,
zbytků materiálu a obalů. Žádný z těchto odpadů však nebude z kategorie nebezpečných
odpadů. Nebezpečný odpad může vznikat pouze při natírání stožárů.
Provoz: vlastní provoz celého záměru není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů.

Riziko havárií
Provoz elektrické stanice a nadzemního vedení představuje minimální míru rizika havárie.
Vlastní provoz nemůže být příčinou havárie ani při výskytu mimořádných stavů, proti kterým
je vedení dokonale jištěno a chráněno. K rizikům havárie provozu elektrické stanice lze
zařadit především:
- únik ropných látek
- vznik požáru
11
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3 EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI
Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR
požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL se vyhlašují
pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin v zájmu
Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou
obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle Nařízení vlády
132/2005 Sb. Tyto EVL patří mezi evropsky významné lokality, které byly zařazeny do
evropského seznamu na základě Rozhodnutí Komise ze dne 13. listopadu 2007, kterým se
přijímá seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti
podle směrnice Rady 92/43/EHS (2008/26/ES), viz sdělení MŽP č. 81/2008 Sb., ze dne 22.
února 2008.
5. 10. 2009 schválila vláda usnesením č. 1247 návrh nařízení vlády, jež změnilo nařízení
vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanovil národní seznam evropsky významných lokalit, ve
znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. Novela nařízení vlády je účinná od 1. 11. 2009.
Národní seznam evropsky významných lokalit se navýšil o 234 nových lokalit, u 25 lokalit
došlo k jejich rozšíření, 172 lokalit se změnilo (např. změna kategorie zvláště chráněného
území, doplnění nového předmětu ochrany) a 21 lokalit, které již nejsou uvedeny v
evropském seznamu, bylo z důvodu zániku předmětu ochrany vyřazeno.
Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků,
uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření,
týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování
v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou
zřizovány nařízeními vlády. Celkem bylo na území ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí.
Při posuzování vlivů záměru a koncepcí je nutno zvažovat PO a EVL vymezené na území
všech států Evropské unie.
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3.1

Identifikace dotčených lokalit

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, možné přerušení
migračních tras,..)
Záměr výstavby elektrické stanice je situován v nivě řeky Olše, v těsném sousedství
vymezené PO Heřmanský stav – Odra – Poolší, elektrické vedení přímo do území PO
zasahuje. Stejně tak vedení zasahuje do území EVL Niva Olše – Věřňovice. Vzhledem k
tomu, že některé části projektu, zejména vedení o napěťové hladině 400 kV, mohou ovlivnit
stav jejich předmětů ochrany byly PO Heřmanský stav – Odra – Poolší a EVL Niva Olše –
Věřňovice identifikovány jako dotčené.
Ve vzdálenosti cca 5 km od posuzovaného záměru se nachází EVL Dolní Marklovice, která je
vyhlášena k ochraně populace kuňky ohnivé. Ovlivnění některými z vlivů záměru je v tomto
případě vyloučené, tato EVL nebyla uznána jako dotčená.
Nepředpokládá se ovlivnění dalších EVL nebo PO a to ani na polském území vzhledem k
tomu, že žádná EVL/PO se zde nenachází v potenciálním dosahu vlivů záměru.

Obr 3 – poloha záměru a lokalit soustavy Natura 2000 (červeně EVL, modře PO, šipka –
lokalizace záměru)
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3.2

Stručný popis dotčených lokalit

Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra - Poolší
Kód: CZ0811021
Rozloha: 3100.9 ha
Lokalita se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem.
Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně
přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční
úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a
Heřmanicích. (obr. 4).

Obr. 4 Mapa PO Heřmanský stav – Odra – Poolší (přejato z nařízení vlády 165/2007 Sb.)
Krajinná charakteristika: rovinaté nížinné území ležící z velké části v údolních nivách řek
Odra a Olše. Území dále zahrnuje značně antropicky ovlivněné plochy pozměněné zejména
důlní činností a v současnosti v různých stádiích regenerace.
Biota: Území PO charakterizují různá vodní a mokřadní společenstva, na které je vázáno
široké spektrum ptačích druhů, rozsáhlé plochy rákosin umožňují hnízdění specializovaných
14
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druhů ptáků. Přírodě blízké jsou plochou nevelké, ale zachovalé porosty lužních lesů. Cenné
jsou též neregulované úseky řek a menších vodních toků s štěrkovými náplavy a břehovými
nátržemi.
Kvalita a význam: I přes značné ovlivnění lidskou činností patří území mezi druhově
nejbohatší nebo počtem hnízdících párů jednoho druhu nejdůležitější lokality v rámci ČR.
Ohrožení: území ohrožuje pokračující těžba surovin, výstavba velkých investičních celků a
menší obytné zástavby a významných komunikací.
Předměty ochrany:
Bukáček malý Ixobrychus minutus – minimálně 16 hnízdících párů
Ledňáček říční Alcedo atthis – 16 až 26 párů
Slavík modráček středoevropský Luscinia cyanecula cyanecula – cca 16 až 22 hnízdících
párů

Popis lokality vytvořen s využitím www.natura2000.cz.
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Evropsky významná lokalita Niva Olše - Věřňovice
Kód: CZ0813457
Rozloha: 554 ha
Lokalita je vymezena na levém břehu řeky Olše mezi Bohumínem a Karvinou, která zde
převážně tvoří hraniční tok s Polskou republikou. Chrání z velké části regulované hlavní
koryto řeky, zbytky meandrů, které jsou zde zachovány v podobě slepých ramen, fragmenty
měkkého luhu, liniovou zeleň podél cest a na hrázích bývalých rybníků a zachovalou říční
terasu u Věřňovic. Lužní porosty jsou sice maloplošné, ale místy velmi kvalitní, ohrožované
hlavně nevhodným hospodařením a pronikáním invazních rostlin.

Vymezení lokality znázorňuje obr. 6.
Obr. 6 – Mapa EVL Niva Olše - Věřňovice (převzato z nařízení vlády č. 132/2005 Sb.)
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Území je vyhlášeno k ochraně dvou druhů živočichů z přílohy II směrnice o stanovištích:
páchníka hnědého a kuňky žlutobřiché.
3.3

Dotčené předměty ochrany

Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL a PO, které se nacházejí
v předmětném území a mohou být v souvislosti s realizací záměru ovlivněny. Zároveň je
nutné jako dotčené označit ty předměty ochrany, které zasahují vstupy, výstupy nebo jiné
vlivy záměru, i když se nenacházejí přímo na území záměru.
Vzhledem k tomu, že vlivy posuzovaného záměru, který zahrnuje též výstavbu elektrického
vedení na území EVL Niva Olše - Věřňovice, mohou zasáhnout biotop obou předmětů
ochrany této EVL, byli páchník hnědý i kuňka žlutobřichá identifikováni jako druhy
dotčené.
Záměr výstavby elektrické stanice se nachází mimo území vymezené jako PO Heřmanský
stav – Odra – Poolší. Realizace elektrického vedení ale na území PO zasahuje a navíc s sebou
nese rizika pro přeletující ptáky. Z předmětů ochrany, pro které je PO vyhlášena, se jedná
pouze o ledňáčka říčního. Vedení může zejména v době výstavby ovlivnit jeho biotop na
řece Olši Tento druh byl identifikován jako dotčený.
Bukáček malý se v území zasaženém záměrem nevyskytuje ani zde nemá vhodný biotop.
Nelze vyloučit občasné přelety na řekou Olší, přičemž jeho letová hladinu může dosahovat i
výšky elektrického vedení. Tento druh je identifikován jako dotčený.
Hnízdní výskyt slavíka modráčka středoevropského v dotčeném území nebyl potvrzen.
Jeho přelety mohou probíhat podél řeky Olše, ovšem nikoliv ve výšce elektrického vedení.
Ovlivnění tohoto druhu lze vyloučit.
Ovlivnění jiných druhů nebo stanovišť se nepředpokládá.

3.4

Popis dotčených předmětů ochrany

Páchník hnědý (Osmoderma eremita)
Biologie a ekologie
Páchník hnědý je saproxylofágem, tedy druhem osídlujícím stromové dutiny. Preferuje
osvětlené dutiny, proto ho lze nalézt v solitérních stromech či alejích.
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Larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední
a horní části kmene. Imaga se objevují od května do září. Aktivují večer a v noci, dutinu však
opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké vzdálenosti.

Celkové rozšíření
V Evropě se v současnosti rozlišují čtyři poddruhy až druhy, které byly odlišeny z původně
druhu jednoho, jehož areál zabíral víceméně celou Evropu až po Kavkaz.
Rozšíření v ČR
V České republice se páchník hnědý v současnosti vyskytuje ostrůvkovitě až lokálně. Největší
koncentrace lokalit se nachází na jižní Moravě a v jižních Čechách. Jeho výskyt je omezen
nadmořskou výškou do 600 m n.m.
Ohrožení
Hlavní příčinou ohrožení je odstraňování starých stromů a likvidace alejí. Stejně nepříznivě
může v parcích a alejích působit i sanace dutin osídlených a nebo k osídlení vhodných.
Nepříznivě působí samozřejmě i použití chemických prostředků proti hmyzu.
V současnosti, kdy je populace fragmentována do mikropopulací způsobuje ohrožení též
omezení šíření v důsledku obnovy alejí.
Stav z hlediska ochrany: nepříznivý
Populace v EVL Niva Olše - Věřňovice:
Výskyt páchníka hnědého v EVL je soustředěn liniové zeleně podél vodotečí, polních cest a
na hrázích bývalých rybníků i do prosvětlených porostů lužních lesů. Zde se vyskytuje v
dutinách starých stromů hlavně dubů, ale i vrb a topolů.

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Biologie a ekologie
Kuňka žlutobřichá obývá krajinu s dostatkem drobných vodních nádrží v nadmořské výšce
mezi 200 až 900 m. Převážnou část roku tráví a rozmnožuje se v jezírkách, lomech,
pískovnách a zejména ve větších lesních kalužích a zatopených příkopech. Původním
18
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prostředím zřejmě byla krajina v nivách řek a říček, v současnosti je schopna osídlit i rybníky
a požární nádrže.
Rozmnožuje se za hlasitých zvukových projevů, larvy se po dvou měsících proměňují v
žabky, které se rovněž zdržují ve vodě. Na konci léta žáby vodní prostředí opouští a migrují
do zimovišť, kterými jsou různé zemní úkryty, nory hlodavců, štěrbiny mezi kameny, ale i
sklepy a návěje listí.
Celkové rozšíření
Kuňka žlutobřichá je svým výskytem vázána výhradně na Evropu, vyskytuje se od Francie po
Karpaty a Bulharsko, od Polska a Německa po Itálii a Balkán.
Rozšíření v ČR
U nás se vyskytuje ve čtyřech víceméně oddělených oblastech:
− Karpaty na levém břehu Moravy, tato oblast však přesahuje až do Oderských vrchů a
Chřibů
− západní Čechy až po Křivoklátsko
− okolí Českého Krumlova až po České Velenice
− malá oblast v okolí Jeseníku až po hranici s Polskem
Ohrožení
Tato žába hlavně ztrátou prostředí v důsledku rozsáhlých krajinných změn spojených s
úbytkem míst vhodných k rozmnožování. Nepříznivé dopady má hlavně odvodňování a
meliorace, použití chemických prostředků při lesním a zemědělském hospodaření, u menších
lokalit může kriticky působit i zpevňování lesních cest nebo rekultivace lomů.
Stav z hlediska ochrany: méně příznivý
Populace v EVL Niva Olše - Věřňovice:
Kuňka žlutobřichá je v EVL dosud relativně hojná, jedná se o regionálně významnou lokalitu
výskytu druhu. Je zde vázána zejména na slepá ramena a tůně v nivě, dočasná útočiště nachází
též na větších a trvalejších kalužích v polích a na loukách.
Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
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Biologie a ekologie
Životním prostředím tohoto druhu jsou rybníky a hustými břehovými porosty, bažiny,
rákosiny, hustě zarostlé břehové porosty pomalu tekoucích vod. Je typickým obyvatelem
nížin. Hnízdí od začátku května do poloviny srpna. Je tažný, zimoviště leží v subsaharské
oblasti.
Celkové rozšíření
Evropské rozšíření je ostrůvkovité, chybí ve Velké Británii, Irsku, Dánsku, Skandinávii a
Finsku. V zemích výskytu byly zaznamenány nepravidelné fluktuace populace. Pokles o více
než 50% byl zaznamenán v Německu, Francii, Rakousku, Slovensku, Španělsku, Litvě. V
žádné evropské zemi nebyl zaznamenán vzrůstající trend.
Rozšíření v ČR
Od 70. do 90. let minulého století došlo v České republice ke snížení početnosti o 20 - 50%.
Ojediněle hnízdí např. na Českobudějovicku a na jižní Moravě. Celková početnost v ČR se
drží pod hranicí 100 párů.
Ohrožení:
Druh je ohrožen především likvidací biotopu v důsledku vysoušení mokřadů a příliš
intenzívního rybářského hospodaření, jenž vede k úbytku rákosin a zhoršování kvality vody.
Populace v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší
Populace bukáčka malého v PO je víceméně stabilní, jeho početnost dosahuje min. 16 párů.

Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Biologie a ekologie
Ledňáček říční osídluje pomalu tekoucí i stojaté vody s čistou vodou, podmínkou jeho
hnízdění je přítomnost kolmých hlinitých nebo písčitých stěn, kde si vyhrabává hnízdní nory.
Jedná se o stálý nebo přelétavý druh, jedinci se vrací na hnízdo v březnu až dubnu.
Teritorium, které pár důsledně brání, obvykle tvoří 1 až 2 km toku. Ve stěnách si vyhrabává
noru, kterou využívá i po řadu let. Hnízdí dvakrát až čtyřikrát ročně v závislosti na dostatku
potravy.
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Celkové rozšíření
Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou Islandu, největší početnosti má pravděpodobně ve
Velké Británii, Francii, Itálii, Rumunsku, Ukrajině a Rusku. Ve druhé polovině 20. století
došlo v celém evropském areálu k poklesu početnosti, který se v 90. letech zastavil, někde byl
zaznamenán i nárůst, ale návrat k původním počtům se dosáhnout nepodařilo.
Rozšíření v ČR
Hnízdí na většině území ČR od nížin po pahorkatiny. V horských oblastech nenalézá vhodné
podmínky k hnízdění (kolmé stěny) ani potravní. V letech 2001–2003 byl výskyt ledňáčka
hlášen z 80 % čtverců a jeho početnost odhadnuta na 500–900 párů.
Ohrožení:
Druh je ohrožen zejména regulacemi toků a znečištěním vody.
Populace v PO Heřmanský stav – Odra – Poolší
Populace ledňáčka říčního v PO je víceméně stabilní, jeho početnost kolísá mezi 16 a 26
hnízdícími páry. PO poskytuje tomuto druhu dosud velmi vhodné podmínky.
Zpracováno s využitím www.biomonitoring.cz
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4

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITY NATURA 2000

4.1

Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení

Pro účely hodnocení byly využity následující podklady:
•

Výstavba nové rozvodny 400kV v lokalitě Dětmarovice. Oznámení dle §6 a přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Skoumal V., ČEPS Invest a.s., září 2012

•

Výstavba nové rozvodny 400kV v lokalitě Dětmarovice. Celková situace 1 : 10 000.
ČEPS Invest a.s., září 2012

•

Stanovisko KÚMSK, odboru životního prostředí a zemědělství, podle § 45i, odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k
záměru „Výstavba nové rozvodny 400kV v lokalitě Dětmarovice“ ze dne 1.8.2012
(č.j.: MSK 99677/2012)

•

Vyjádření KÚMSK, odboru životního prostředí a zemědělství, k oznámení záměru
„Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí ze dne 17.12.2012 (č.j.: MSK 147106/2012)

•

Závěr zjišťovacího řízení MŽP podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „Výstavba
nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ ze dne 28.1.2013 (č.j.: 4512/ENV/13)

•

Vnitřní sdělení MŽP, odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků, vyjádření k záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě
Dětmarovice“ ze dne 6.12.2012 (č.j.: 3390/630/12)

•

Vnitřní sdělení MŽP, odboru energetiky a ochrany klimatu, k zahájení zjišťovacího
řízení záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ ze dne
4.11.2012 (č.j.: 1873/770/12)

•

Vyjádření Magistrátu města Karviné, odbor stavební a životního prostředí k oznámení
záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ ze dne 3.12.2012
(č.j.: MMK/156368/2012)

•

Stanovisko obce Dětmarovice k zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výstavba nové
rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ podle zákona č.100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, o posuzování vlivu na životní prostředí ze dne 4.12.2012
(zn.: OÚD/2772/2012 )
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•

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, vyjádření k
oznámení záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice" dle
zákona

o

posuzování

vlivů

na

životní

prostředí

ze

dne

3.12.2012

(zn.: ČIŽP/49/IPP/1215306.002/12/VMJ )
•

ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, vyjádření k oznámení záměru „Výstavba nové
rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice" dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí ze dne 4.12.2012 (zn.: 0241239280)

Při hodnocení byly dále k dispozici data AOPK ČR z monitoringu dotčených předmětů
ochrany a vrstvy mapování biotopů. Byla využita data z mapového serveru AOPK ČR –
http://mapmaker.nature.cz. i údaje zjištěné při souběžně probíhajícím biologickém průzkumu.
Bylo provedeno terénní šetření zaměřené na průzkum potenciálního výskytu druhů a vegetace
(21. března 2013, O. Volf) a konzultace se zpracovateli biologických průzkumů v dané
lokalitě i s odborníky na dotčené území (Ing. Pavel Majer, Ing. Zdeněk Polášek).
Pro provedení první fáze hodnocení záměru byly tyto podklady shledány jako dostatečné.

4.2

Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany

Hodnoceny byly vlivy záměru, a to podle následující stupnice významnosti vlivů.
Tab. 4 Významnost vlivů – stupnice významnosti
Hodnota
-2

Termín
Významně
negativní vliv

-1

Mírně
negativní vliv

0

Nulový vliv

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

Byly definovány možné vlivy záměru vzhledem ke každému dotčeným předmětům ochrany.
Proběhlo vyhodnocení významnosti těchto vlivů na dotčené předměty ochrany.
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A.

Znečištění vody/zákal
Ovlivněné předměty ochrany:
ledňáček říční – po dobu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení zákalu v
drobných přítocích Olše.
Vyhodnocení vlivu: mírně negativní – vliv bude působit pouze krátkodobě a s nízkou
intenzitou
kuňka žlutobřichá – po dobu výstavby lze předpokládat ovlivnění vodního prostředí v
drobných kalužích v blízkosti záměru
Vyhodnocení vlivu: mírně negativní – vliv bude působit pouze krátkodobě a s nízkou
intenzitou

B.

Přímé zabíjení v důsledku střetů s elektrickým vedením (stožáry, vodiče)
Ovlivněné předměty ochrany: ledňáček říční, bukáček malý – nelze vyloučit riziko
střetů letících ptáků s vodiči el. vedení.
Vyhodnocení vlivu: mírně negativní – hladinu letu obou druhů se nachází poměrně
nízko. Přelety u bukáčka malého budou spíš výjimečné – nenachází se zde hnízdní
biotop pouze možná tahová cesta.

C.

Rušení během stavby
Ovlivněný předmět ochrany: ledňáček říční
Celkový vliv: mírně negativní – rušení bude časově omezeno, teritorium druhu
dosahuje řádově jednotky km toku Olše.

D.

Zásah do biotopu v místech trasy elektrického vedení
Ovlivněné předměty ochrany: páchník hnědý, kuňka žlutobřichá
Celkový vliv: mírně negativní – nelze vyloučit, že při výstavbě dojde k likvidaci
stávajícího nebo potenciálního biotopu (stromů) páchníka hnědého. Jedná se však
poměrně velmi malý zásah, který je navíc mimo hlavní oblast výskyt druhu. Stejně tak
nelze vyloučit likvidaci drobných vodních ploch, které jsou potenciálním biotopem
kuňky žlutobřiché. I v tomto případě jde však v rámci EVL a nevýznamnou část.

U všech potenciálních vlivů posuzovaného záměru byl konstatován maximálně mírně
negativní vliv. Ani v současném působení všech vlivů nelze vyhodnotit významný vliv. Vliv
posuzovaného záměru na předměty ochrany EVL Niva Olše – Věřňovice a PO Heřmanský
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stav – Odra – Poolší je mírně negativní.
4.3

Vyhodnocení kumulace vlivů

Při posuzování záměrů je nutno počítat s kumulací některých vlivů působících již v
současnosti v místě záměru, v jeho okolí nebo záměrů, které se v dané lokalitě připravují. Pro
zjištění možných záměrů, které by tak v kumulaci s posuzovaným záměrem mohly zhoršovat
působení negativních vlivů až na úroveň významně negativních, byly využity znalosti místní
situace konzultantů předloženého hodnocení a informační systém EIA dostupný na internetu.
Seznam projektů, u nichž nebyl orgánem ochrany přírody vyloučen potenciální významný
vliv na EVL Niva Olše – Věřnovice nebo PO Heřmanský stav - Odra - Poolší je uveden v
tabulce 4.
Tab. 4 - Záměry, u kterých zodpovědný orgán ochrany přírody nevyloučil potenciální
významný vliv na EVL Niva Olše – Věřnovice nebo PO Heřmanský stav - Odra - Poolší
Název záměru

Dotčená lokalita Natura Stav procesu EIA
2000

Rozšíření těžby nerostné suroviny - EVL Niva Olše - Věřnovice Ukončeno z jiných důvodů
štěrkopísku na lokalitě Dolní Lutyně Velké Lány
Odkanalizování obce Dolní Lutyně, část EVL Niva Olše - Věřnovice Nepodléhá dalšímu
posuzování
Věřňovice
Odstranění následků důlní činnosti a PO Heřmanský stav - Odra Nepodléhá dalšímu
důlních
poklesů
z
minulosti
– - Poolší
posuzování
protipovodňová ochrana Žabník v Ostravě
– Koblově proti stoletým průtokům ve
vodním toku Odra
Rekultivace odvalu Rychvald

PO Heřmanský stav - Odra Nepodléhá dalšímu
- Poolší
posuzování

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Olši

PO Heřmanský stav - Odra Ukončeno z jiných důvodů
- Poolší

Optimalizace
Dětmarovice

trati

Český

Těšín

- PO Heřmanský stav - Odra Nepodléhá dalšímu
- Poolší
posuzování

Ochranná hráz na Odře a Orlovské PO Heřmanský stav - Odra Nepodléhá dalšímu
stružce, Bohumín – Pudlov, stavba č. 5047 - Poolší
posuzování

U žádného z uvedených projektů nebyl zjištěn významný negativní vliv na lokalitu soustavy
Natura 2000. Z jejich přehledu vyplývá, že s výjimkou těžby štěrkopísku u Dolní Lutyně, kde
byl proces EIA na žádost investora ukončen, je většina z nich relativně malého charakteru.
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V celém území probíhá v současnosti řada změn, které ovlivňují kvalitu přírodních složek
tedy i biotopu druhů, jež jsou předmětem ochrany obou dotčených lokalit. Klíčovou roli hrají
v tomto směru změny spojené s těžbou surovin nebo jejím ukončením.
Další významnou změnou je výstavba průmyslových objektů nebo individuálního bydlení. V
rámci tohoto procesu je posuzovaný záměr nepříliš významný.
Nelze konstatovat, že by vliv posuzovaného záměru v kumulaci s dalšími záměry dosáhl
úrovně významně negativního vlivu.

4.4

Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit

Nebyl zjištěn významně negativní vliv z pohledu ohrožení předmětů ochrany dotčené EVL
ani PO. Nelze konstatovat významně negativní vliv na celistvost EVL ani PO.

4.5

Opatření k eliminaci a zmírnění vlivů

Vzhledem k vyhodnocení mírně negativních vlivů lze navrhnout opatření, která mají za cíl
jejich působení eliminovat. Tato opatření by se v dalších fázích přípravy projektu měla stát
jeho nedílnou součástí.
Monitoring a stavební dozor.
Při stavbě musí být přítomen odborně způsobilá osoba vykonávající biologický dozor. V
případě zjištění negativních jevů na přírodní prostředí musí být okamžitě přijata opatření na
eliminaci důsledků těchto jevů.
Biologický dozor bude mít za úkol sledovat stav populací dotčených předmětů ochrany. Měl
by být zaměřen na ochranu kuňky žlutobřiché a jiných obojživelníků, kteří by mohli
vyhledávat dočasné vodní plochy na staveništi a poté být likvidováni. V případě zjištění jejich
výskytu by měli být jedinci přeneseni mimo staveniště.

Úpravy elektrického vedení k minimalizaci potenciálních střetů s letícími ptáky
Nelze vyloučit kolize ptáků letících v blízkosti toku řeky Olše a jejího okolí s vodiči
elektrického vedení. Jedná se o dotčené předměty ochrany, ale i o další ohrožené druhy.
Nejrizikovější je v tomto směru zemnící lano, které je nejhůře viditelné. Zemnící lano bude
opatřeno optickou signalizací zmírňující možný střet ptáků s vedením. Optická signalizace by
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měla být umístěna v nejpravděpodobnějších koridorech migrací, tedy právě v místech křížení
řeky a souvislejších porostů. Toto opatření by mělo být realizováno ve spolupráci s odborným
subjektem (Česká společnost ornitologická).

Minimalizace zásahů do vzrostlých stromů – z důvodů ochrany páchníka hnědého musí být
minimalizovány zásahy do stromové zeleně zejména vzrostlých dubů a lip.

Havarijní plán
Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů je nutné mít připraven havarijní plán,
který zajistí minimalizaci důsledků havárie.
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5

ZÁVĚR

Bylo vyhodnoceno, že záměr „Výstavba nové rozvodny 400kV v lokalitě Dětmarovice.“
nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.)
na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokalit a ptačích oblastí.

V průběhu hodnocení byly zjištěny mírně negativní vlivy záměru na páchníka hnědého, kuňku
žlutobřichou, bukáčka malého a ledňáčka říčního.
Jsou navržena zmírňující opatření, která mohou potenciální negativní působení zmenšit a
musí být nedílnou součástí záměru.
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