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SEZNAM ZKRATEK
A
AC
B
BPA
BPEJ
CD - ROM
cca
CO
č.
č. j.
ČIŽP
ČOV
č. p.
ČR
ČSN
ČSN EN
ČZV
d, 65 dB
dB
DN
DUR
DS
DVD - ROM
EIA
E
EC
EHS
ELF
Elm
ENTSO-E
EU
EURO
EVL
Ex.
f
ha
HC
HDV
HPJ
Hz
CHKO
CHOPAV
CHVP
CHVPS
IARC
ICNIRP

Váhový filtr
Střídavý proud (z anglického alternating current)
Magnetická indukce – vektorová fyzikální veličina
Bonnevillská energetická správa, federální agentura v USA (Bonneville Power
Administration)
Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Kompaktní disk – optický disk pro ukládání digitálních dat
Cirka - latinsky přibližně
Oxid uhelnatý
Číslo
Číslo jednací
Česká inspekce životního prostředí
Čistírna odpadních vod
Číslo popisné
Česká republika
Česká technická norma
Česká technická norma evropská norma
Čistírna zaolejovaných vod
Vzdálenost, ve které bude bezpečně splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro
hluk ze stavební činnosti
Decibel – jednotka hladiny intenzity akustického tlaku
Jmenovitý vnitřní průměr potrubí
Dokumentace pro územní řízení
Distribuční soustava
Kompaktní disk - optický disk pro ukládání digitálních dat
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
Intenzita elektrického pole – vektorová fyzikální veličina
Evropská komise (European Commission)
Evropské hospodářské společenství
Extrémně nízká frekvence elm polí, 50 resp. 60 Hz (Extremely Low Frequency)
Elektromagnetické
Sdružení evropských provozovatelů přenosových soustav
Evropská unie
Evropské emisní standardy (European emission standarts)
Evropsky významná lokalita
Exemplář
Frekvence – fyzikální veličina
Hektar – jednotka obsahu
Uhlovodíky
Těžký nákladní automobil (Heavy-Duty Vehicle)
Hlavní půdní jednotka
Hertz – fyzikální jednotka frekvence (kmitočtu)
Chráněná krajinná oblast
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Chráněný venkovní prostor
Chráněný venkovní prostor staveb
Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (International Agency for Research
of Cancer)
Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (International
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IČ
ID
IDVT
J
Jmod
km
KO
KPZ
KR
k.ú.
kV
l
LCV
LAeq,T
LAeq,d
Lwa
m
m2
m3
m n. m.
MPR
MPZ
MT
MVA
MWh
MŽP
N
nn
NKP
NOX
NP
NPP
NPR
NRBK
NRL
NV
O
O
Odst.
OP
PDoKP
PP
pH
PHO
PO
POÚ
PM
PR

Commission on Non-ionizing Radiation Protection)
Identifikační číslo
Zkratka pro Identifikaci
Identifikační číslo vodního toku
Indukovaná proudová hustota
Modifikovaná proudová hustota
Kilometr – jednotka délky
Kriticky ohrožený druh uvedený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.
Krajinná památková zóna
Krajinný ráz
Katastrální území
Kilovolt – fyzikální jednotka elektrického napětí
Litr – jednotka objemu
Užitkové vozidlo (Light Commercial Vehicle)
Ekvivalentní hladina akustického tlaku vážená filtrem A v době T
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od posuzovaného
zdroje hluku
Hladina akustického výkonu A zdroje hluku
Metr – jednotka délky
Metr čtverečný – jednotka obsahu
Metr krychlový – jednotka objemu
Metrů nad mořem
Městská památková rezervace
Městská památková zóna
Mírně teplé
Megavoltampér – jednotka zdánlivého elektrického výkonu
Megawatthodina – jednotka výkonu
Ministerstvo životního prostředí
Kategorie odpadu - nebezpečný odpad
Nízké napětí
Národní kulturní památka
Oxidy dusíku – souhrnné označení
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Nadregionální biokoridor
Národní referenční laboratoř
Nařízení vlády
Kategorie odpadu - ostatní odpad
Ohrožený druh uvedený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.
Odstavec
Ochranné pásmo
Potencionálně dotčený krajinný prostor
Přírodní památka
Vodíkový exponent (potential of hydrogen)
Pásmo hygienické ochrany
Ptačí oblast
Pověřený obecní úřad
Pevné částice
Přírodní rezervace
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PS
PUPFL
REM
REZZO
řkm
S
Sb.
SO
SO2
SWS
SZÚ
t
T
TT
tis.
TR
tř.
TZL
ÚSES
VKP
vn
VPR
VPZ
VRT
VOC
vvn
WHO
ZCHÚ
ZOPK
ZOV
ZP
ZPF
ZÚ
zvn
žst.

Přenosová soustava
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Spánková fáze charakterizovaná vysokou aktivitou mozku a pohyby očí (rapid
eye movement)
Registr emisí a zdrojů znečištění
Říční kilometr
Plocha
Sbírky
Silně ohrožený druh uvedený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.
Oxid siřičitý – chemická sloučenina
Klidná spánková fáze významná pro regeneraci tělesných sil (slow waves
sleep)
Státní zdravotní ústav
Tuna – jednotka hmotnosti
Tesla – jednotka magnetické indukce
Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním
Tisíc
Transformovna
Třída
Tuhé znečišťující látky
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Vysoké napětí
Vesnická památková rezervace
Vesnická památková zóna
Vysokorychlostní trať
Těkavé organické látky
Velmi vysoké napětí
World Health Organisation (Světová zdravotnická organizace)
Zvláště chráněné území
Zákon o ochraně přírody a krajiny
Zásady organizace stavby
Zemní past
Zemědělský půdní fond
Zdravotní ústav
Zvlášť vysoké napětí
Železniční stanice
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ÚVOD
Záměr „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ byl podroben
zjišťovacímu řízení podle §7 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů záměru na životní
prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a
zákona č. 436/2009 Sb. a na základě předloženého „Oznámení záměru“, písemných
vyjádření dotčeného územního samosprávného celku a dotčených úřadů, vydal dne 28. 1.
2013 příslušný úřad „Závěr zjišťovacího řízení“ pod č. j. 4512/ENV/13.
V závěru Zjišťovacího řízení je stanoveno, že Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., je nutno zpracovat především s důrazem na
následující oblasti:
- Předložit v souladu s ustanovením § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), posouzení vlivu
záměru na lokalitu Ptačí oblast CZ0811021 Heřmanský stav - Odra - Poolší a
Evropsky významnou lokalitu CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice, včetně navržení
případných variantních řešení či zmírňujících opatření, která minimalizují vliv na
předměty ochrany posuzovaných lokalit, zpracované autorizovanou osobou ve smyslu
ustanovení § 45i odst. 3 ZOPK;
- Provést odborný přírodovědný průzkum a na jeho základě zpracovat vyhodnocení
vlivu záměru na faunu, flóru a ekosystémy v dotčené lokalitě;
- Dořešit nakládání se splaškovými a dešťovými vodami v souladu se zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších právních předpisů;
- Dořešit kolizní střety s liniovou infrastrukturou v dotčené lokalitě, ať stávající či nově
navrhovanou, zapracovanou v územním plánu;
- Dále je nutné v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a
připomínky, které jsou uvedeny v níže uvedených doručených vyjádřeních.
Výše uvedené požadavky jsou podrobně zpracovány v příslušných kapitolách Dokumentace.
Dle požadavků uvedeným pod jednotlivými body jsou v následujícím textu uvedeny zkrácené
citace nebo v popisu jednotlivých vyjádření, je proveden odkaz na příslušnou kapitolu
Dokumentace, eventuelně je zdůvodněno. Nejsou citována vyjádření, kde nejsou vzneseny
připomínky nebo je pouze upozorněno na dikci platné legislativy.
Kopie Závěru zjišťovacího řízení a všech zaslaných vyjádření a stanovisek, obdržených
v rámci zjišťovacího řízení, jsou přiloženy v přílohové části H., Příloha č. 3.
Tato předkládaná Dokumentace zpracovaná dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ (dále jen
Dokumentace) je zpracována v souladu s přílohou č. 4 k citovanému zákonu č.100/2001 Sb.
v platném znění, se zaměřením na vypořádání požadavků plynoucích z obdržených
vyjádření.
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Ke zveřejněnému Oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili:
Dotčené správní úřady a celky:
Obec Dětmarovice
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Magistrát města Karviná, odbor stavební a životního prostředí
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ostrava
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu
ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice
V následujících odstavcích je provedena souhrnná rekapitulace závěrů zjišťovacího řízení se
zaměřením na připomínky dotčeného územního samosprávného celku a dotčených
správních úřadů, včetně komentáře zpracovatelů Dokumentace k těmto připomínkám, jako
jednoho z východisek pro zpracování předkládané Dokumentace.
Ke zveřejněnému Oznámení se vyjádřili bez připomínek:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu
Ke zveřejněnému Oznámení vznesly připomínky následující orgány:
1.

Obec Dětmarovice

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.
Po prostudování předloženého materiálu „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě
Dětmarovice“ rada obce konstatuje:
Rozvodna se má nacházet v areálu elektrárny, což je podle územního plánu obce
průmyslová zóna. Negativní dopad na okolní rodinné domy se jeví jako
bezpředmětný. Je však nutno upozornit, že výstavba stožárů v rámci nové trasy
přenosové sítě je navržena v evropsky chráněné lokalitě Natura 2000, Ptačí oblast
Heřmanský stav - Odra - Poolší, což se jeví jako kolizní.
K dotčení jiných zájmů obce v oblasti životního prostředí nedojde.
K požadavku lze sdělit následující:
V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., (viz
příloha č. 8), z něhož vyplývá, že hodnocený záměr nemá významně negativní vliv na
celistvost ani na předměty ochrany dotčené EVL ani PO. Významné výstupy a závěry
z provedeného hodnocení jsou promítnuty do kapitol D.I.7 Vlivy na soustavu NATURA
2000 a D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
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2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství
Krajský úřad jako dotčený správní úřad posoudil předloženou dokumentaci záměru a vydává
následující vyjádření.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů Krajský úřad ve stanovisku čj. MSK 99677/2012 ze dne 1. 8. 2012 nevyloučil
vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Daný záměr proto 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.
Z hlediska zájmů chráněných ostatními zákony v oblasti životního prostředí ve své
kompetenci nemá krajský úřad k výše uvedenému záměru připomínky.
K požadavku lze sdělit následující:
V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,
autorizovanou osobou pro hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,(viz příloha č.
8), z něhož vyplývá, že hodnocený záměr nemá významně negativní vliv na celistvost
ani na předměty ochrany dotčené EVL ani PO. Významné výstupy a závěry
z provedeného hodnocení jsou promítnuty do kapitol D.I.7 Vlivy na soustavu NATURA
2000 a D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
3. Magistrát města Karviné, odbor stavební a životního prostředí
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
orgán podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle § 3 písm. e) a § 6 odst. 7 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí, na základě jednotlivých požadavků na ochranu
dotčených veřejných zájmů, které Magistrát města Karviné hájí, vydává, na základě žádosti
Ministerstva životního prostředí, Odboru výkonu státní správy IX, k oznámení záměru
„Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“ toto vyjádření:
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle 40 odst. 4 písm.
a) a odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a podle § 6
odst. 1 písm. e) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
v platném znění:
Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, jako dotčený orgán dle § 136 odst. 1 písm. a)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád)“:
• Příslušný dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu v územním řízení sděluje:
z textové části k záměru zveřejněné na internetových stránkách agentury CENIA je
zřejmé, že z územního hlediska se již vyjadřovali Obecní úřad Dětmarovice a Obecní
úřad Petrovice u Karviné, s jejichž stanoviskem se ztotožňujeme.
K požadavku lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
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•

Příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), pro silnice II. a III. tříd sděluje:
Nebudou dotčeny zákonem chráněné zájmy v působnosti uvedeného silničního
správního úřadu.
K požadavku lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 79 odst. 4 písm.
b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
Veřejné zájmy na úseku životního prostředí z hlediska tohoto zákona nejsou
předmětným záměrem dotčeny.
K požadavku lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 77 odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
Veřejné zájmy na úseku životního prostředí z hlediska tohoto zákona nejsou
předmětným záměrem dotčeny.
K požadavku lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 48 odst. 2 písm.
c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:
Veřejné zájmy na úseku životního prostředí z hlediska výše uvedeného zákona jsou
předmětným záměrem dotčeny. Orgán státní správy lesů považuje předmětný záměr
za přípustný při dodržení následující podmínky: přesný trvalý zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa a umístění záměru ve vzdálenosti do 50 m od okraje
pozemků určených k plnění funkcí lesa bude specifikován v projektové dokumentaci
pro územní řízení.
K požadavku lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí PUPFL jsou podrobně řešeny
v textu Dokumentace, viz kapitola B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených
k plnění funkce lesa.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny v omezené míře.
Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá jen v šíři
ochranného pásma vedení.
Přesný rozsah záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa bude uveden až
v dalších stupni projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení
územního řízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou a
v souladu s požadavky vlastníků popř. nájemců dotčených pozemků.
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Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 14 a 15 zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů:
Veřejné zájmy na úseku životního prostředí z hlediska výše uvedeného zákona jsou
předmětným záměrem dotčeny. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
považuje předmětný záměr za přípustný při dodržení následující podmínky: přesný
trvalý zábor zemědělských pozemků bude specifikován v projektové dokumentaci pro
územní řízení.
K požadavku lze sdělit následující:
Veškeré zákonné požadavky a postupy při odnětí ZPF jsou podrobně řešeny v textu
Dokumentace, viz kapitola B.II.1. Požadavky na zábor půdy.
Přesný trvalý zábor zemědělských pozemků bude specifikován až v dalších stupni
projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů a dokumentace k zahájení
územního řízení) bude zhotovitel postupovat v souladu s platnou legislativou a
v souladu s požadavky vlastníků popř. nájemců dotčených pozemků.
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 11 odst. 3
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Veřejné zájmy na úseku životního prostředí z hlediska tohoto zákona nejsou
předmětným záměrem dotčeny.
K požadavku lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Z hlediska veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Karviné podle § 104 odst. 2
písm. c), odst. 9 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“):
Veřejné zájmy na úseku životního prostředí z hlediska tohoto zákona nejsou
předmětným záměrem dotčeny.
K požadavku lze sdělit následující:
Není nutný komentář.
Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, po posouzení veřejných
zájmů, které hájí, souhlasí s předloženým záměrem „Výstavba nové rozvodny 400 kV v
lokalitě Dětmarovice“ a nepožaduje pokračování v procesu posuzování vlivu stavby na životní
prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, za předpokladu zapracování
požadavků na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních
právních předpisů, které Magistrát města Karviné hájí a všech opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru, jenž jsou stanovena
v kapitole D.IV. oznámení výše uvedeného záměru, do závěrečného stanoviska k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí.
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4. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava
Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ostrava (dále „ČIŽP“) má k
předloženému oznámení záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“,
oznamovatel ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ: 25702556, zásadní
připomínky:
ČIŽP požaduje rozsah záměru v rámci dotčeného území specifikovat dle katastru
nemovitostí parcelními čísly dotčených pozemků.
Z hlediska ochrany přírody je dle ČIŽP oznámení zpracováno nedostatečné s
ohledem na rozsah a ovlivněné území a biotopy. Z oznámení není možné získat
žádné informace o biotě území dotčené záměrem, proto není možné posoudit vliv
záměru na faunu a flóru. ČIŽP nesouhlasí s tvrzením na str. 54, že v rámci stavby
nelze předpokládat ovlivnění rostlinných a živočišných druhů nad únosnou míru, když
v textu (str. 54) je popsán dopad realizace záměru, a to likvidace křovinných biotopů a
vyhubení menších bezobratlých živočichů.
V rámci záměru (str. 19) má být vypouštěna odpadní voda do vodního toku Mlýnka,
ale rovněž chybí vyhodnocení vlivu na vodní faunu a flóru.
ČIŽP požaduje zpracování odborného přírodovědného průzkumu provedeného ve
vhodném období (cca březen až červenec), na jehož základě bude vyhodnocen vliv
realizace záměru na zjištěné druhy.
ČIŽP požaduje, vzhledem k zásahu části záměru do evropsky významné lokality
(EVL) a ptačí oblasti (PO), zpracování posouzení dle § 45i zákona o ochraně přírody.
Z hlediska ochrany vod ČIŽP nesouhlasí s odvedením splaškových vod bez čištění do
stávající kanalizace. Takové řešení je dle ČIŽP problematické, protože se jedná o
kanalizaci nezakončenou čistírnou odpadních vod, jejíž provoz je povolen pouze na
základě výjimky udělené vodoprávním úřadem na omezenou dobu, napojovat nové
zdroje odpadních vod tedy není možné.
ČIŽP nesouhlasí s odvedením dešťových vod do vod povrchových, protože je
v rozporu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona, dle kterého při provádění staveb
je stavebník povinen zajistit vsakování nebo zadržování srážkových vod.
Dále ČIŽP nesouhlasí s využitím dešťové kanalizace pro odvádění odpadních vod
vzniklých předčištění v čistírně zaolejovaných vod, protože pak by se jednalo o
jednotnou kanalizaci, pro kterou musí být stanoveny podmínky pro nakládání s
vodami.
Vzhledem k výše uvedeným připomínkám a nedostatkům oznámení, zejména z hlediska
ochrany přírody, ČIŽP požaduje záměr posoudit v celém rozsahu dle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
K požadavku lze sdělit následující:
Rozsah záměru bude parcelními čísly dotčených pozemků podle katastru nemovitostí
specifikován, až v dalším stupni projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení,
tzv. DUR).
V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Biologické hodnocení (viz příloha
č. 7), které posuzuje vliv záměru na faunu a flóru. Informace o biotě území dotčené
záměrem jsou uvedeny v kapitole C.II.5 Fauna a Flóra. Ke zmírnění a eliminaci
negativních dopadů na zjištěné druhy jsou v kapitole D.IV. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí navržena ochranná a kompenzační opatření. Vyhodnocení potencionálního
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vlivu záměru na všechny zjištěné druhy je uvedeno v textu Dokumentace kapitola
D.I.8 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Biologické hodnocení (viz příloha
č. 7), které posuzuje vliv záměru na faunu a flóru. Významné výstupy a závěry
z provedeného Biologického hodnocení jsou promítnuty do kapitol C.II.5 Fauna a
Flóra a D.I.8 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
Odvod dešťových vod ze střech pozemních objektů a zpevněných ploch elektrické
stanice bude provedeno dešťovou kanalizací zaústěnou do vsakovací jímky, umístěné
v areálu elektrické stanice.
Odvedení splaškových vod z areálu elektrické stanice bude provedeno splaškovou
kanalizací do kanalizačního řádu, který bude v době uvedení záměru do provozu již
vybudován.
Z výše uvedeného lze konstatovat, že vodní tok Mlýnka nebude provozem záměru
dotčen.
V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Biologické hodnocení (viz příloha
č. 7), které zahrnuje celoroční aspekt a posuzuje a vyhodnocuje vliv realizace záměru
na zjištěné druhy a navrhuje ochranná a kompenzační opatření ke zmírnění a
eliminaci negativních dopadů na tyto druhy. Vyhodnocení potencionálního vlivu
záměru na zjištěné druhy je uvedeno v textu Dokumentace kapitola D.I.8 Vlivy na
faunu, flóru a ekosystémy.
V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., (viz
příloha č. 8), z něhož vyplývá, že hodnocený záměr nemá významně negativní vliv na
celistvost ani na předměty ochrany dotčené EVL ani PO. Významné výstupy a závěry
z provedeného hodnocení jsou promítnuty do kapitol D.I.7 Vlivy na soustavu NATURA
2000 a D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
V době realizace předmětného záměru bude v obci Dětmarovice čistírna odpadních
vod již vybudována (Předpokládané dokončení výstavby kanalizace a ČOV je v roce
2015) a bude tedy možné odvedení splaškových vod z areálu elektrické stanice do
stávajícího kanalizačního řádu, který se bude nacházet za železničním koridorem.
Z provozu elektrické stanice se odborným odhadem stanovuje předpoklad produkce
splaškové vody do cca 36 m3/rok.
Odvod dešťových vod ze střech pozemních objektů a zpevněných ploch elektrické
stanice bude provedeno dešťovou kanalizací zaústěnou do vsakovací jímky, umístěné
v areálu elektrické stanice. Po provedení předběžného výpočtu na množství srážkové
vody vzniklé při odvodnění střech pozemních objektů a zpevněných ploch elektrické
stanice jsou vypočtené návrhové rozměry vsakovací jímky cca 5 x 5 x 2 m. Největší
vypočtený návrhový retenční objem vsakovacího zařízení činí cca 50 m3.
Čistírna zaolejovaných vod se skládá z havarijní olejové jímky pro zachycení
zaolejovaných vod ze stanovišť transformátorů a ze dvou akumulačních jímek pro
přečištěnou vodu po první filtraci a pro vyčištěnou vodu po druhé filtraci. V případě
havárie transformátoru bude celý obsah havarijní jímky odvezen k ekologickému
odstranění. Jímka s vyčištěnou vodou po druhé filtraci bude napojena na areálovou
dešťovou kanalizaci, která bude zaústěna do vsakovací jímky, umístěné v areálu
elektrické stanice.
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5. Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků
Na základě prostudování předloženého oznámení záměru sdělujeme následující:
Vzhledem ke skutečnosti, že záměrem bude dotčena Ptačí oblast CZ0811021
Heřmanský stav - Odra - Poolší a Evropsky významná lokalita CZ0813457 Niva Olše Věřňovice a že dle oznámení nebyl ve stanovisku dle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o ochraně přírody a krajiny") příslušným úřadem, Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, vyloučen vliv na tyto lokality, je třeba další posouzení
záměru. V rámci dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je nutno předložit v
souladu s ustanovením § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny posouzení
výše zmíněných lokalit soustavy Natura 2000, včetně navržení případných variantních
řešení či zmírňujících opatření, která minimalizují vliv na předměty ochrany
posuzovaných lokalit, zpracované autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 45i
odst. 3 cit. zákona.
K požadavku lze sdělit následující:
V rámci zpracované Dokumentace bylo provedeno Hodnocení vlivů záměru na
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., (viz
příloha č. 8), z něhož vyplývá, že hodnocený záměr nemá významně negativní vliv na
celistvost ani na předměty ochrany dotčené EVL ani PO. Významné výstupy a závěry
z provedeného hodnocení jsou promítnuty do kapitol C. Údaje o stavu životního
prostředí v dotčeném území, D.I.7 Vlivy na soustavu NATURA 2000 a D.IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Z provedeného hodnocení vyplývá řada
doporučení jako například:
• 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.
Zemnící lano bude opatřeno optickou signalizací zmírňující možný střet ptáků s
vedením. Optická signalizace by 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.
• Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů je nutné mít připraven havarijní
plán, který zajistí minimalizaci důsledků havárie.
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6. ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice
Jako vlastníci sousedních i dotčených pozemků máme k výše uvedenému záměru několik
připomínek:
V lokalitě navrhované akce se nachází potrubí přivaděčů surové vody - potrubí 2x
DN800, 1x DN350 a podzemní trasa el. vedení NN (katodická ochrana potrubí), dále
se v lokalitě nachází podzemní trasa el. vedení VN (3x silový kabel 6 kV) a podzemní
vedení slaboproudu (1x dispečerský kabel, 1x optický kabel, 1x sdělovací kabel). Tato
výše uvedená vedení jsou v kolizi s navrhovanou trasou příjezdové komunikace k
plánované rozvodně. Dopravou nesmí být narušeno žádné stávající vedení. V případě
poškození našeho majetku budou veškeré finanční náklady hrazeny investorem
stavby.
Příjezdová komunikace k plánované rozvodně je částečně vedena po pozemku, který
je ve vlastnictví ČEZ, a.s. Na tomto pozemku bude nutno zřídit věcné břemeno pro
přístup a příjezd k plánované rozvodně nebo bude část pozemku odkoupena.
V zájmovém území je navržena trasa tepelného napáječe EDĚ - Karviná, jejímž
investorem je ČEZ Teplárenská, a. s. Jedná se o budoucí veřejně prospěšnou,
liniovou stavbu technické infrastruktury, která je zahrnuta v ÚP. Požadujeme, aby
výstavba nové rozvodny nebyla v kolizi s trasou tepelného napáječe.
Před zahájením výstavby bude s investorem uzavřena smlouva, která bude řešit
případné škody vzniklé na majetku ČEZ, a.s., při výstavbě rozvodny. Smlouva bude
rovněž zahrnovat způsob a lhůtu odstranění případných škod.
K požadavku lze sdělit následující:
Výstavba nového areálu elektrické stanice investora ČEPS, který je zahrnut v ÚP,
jako budoucí veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury, není v kolizi
s uvedenou technickou infrastrukturou. Jedná se o střet technické infrastruktury se
stávající příjezdovou komunikací, která bude využívána k zásobování elektrické
stanice. Kolizi navrhované trasy příjezdové komunikace s výše uvedenou technickou
infrastrukturou se bude zabývat, až další stupeň projektové dokumentace
(Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
Majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků se bude zabývat, až další
stupně projektové dokumentace.
Po vydání územního rozhodnutí budou osloveni vlastníci dotčených pozemků a budou
vypořádány majetkoprávní vztahy. Vlastníci budou osloveni Smlouvou o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene, kde bude mimo jiné uvedena výše náhrady za
zřízení věcného břemene.
Výstavba nového areálu elektrické stanice investora ČEPS, který je zahrnut v ÚP,
jako budoucí veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury, není v kolizi s
navrženou trasou tepelného napaječe EDĚ – Karviná. Jedná se o střet navrhované
technické infrastruktury se stávající příjezdovou komunikací, která bude využívána
k zásobování elektrické stanice. Technickým řešením se bude zabývat až další
stupeň projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
Bez komentáře, připomínka se svým obsahem a charakterem nezabývá posouzením
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

IČ

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D.
oprávněného zástupce oznamovatele
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 411 044 356
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice“
Záměr je podle §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
uveden v příloze č. 1 v kategorii II pod bodem 3.6 Vedení elektrické energie od 110 kV,
pokud nepřísluší do kategorie I.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Účelem tohoto záměru je vybudování nové uzlové elektrické stanice a napojení rozvodny
420 kV na přenosovou soustavu ČEPS, a.s.
Akce má nevýrobní charakter a je určena k zajištění zvýšených požadavků výkonových
bilancí v rámci přenosové soustavy, stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávky
energie. Daná akce je charakterizována jako akce s dodávkou technologického zařízení
tuzemské i zahraniční výroby s vazbou na technologické zařízení přenosové soustavy o
napěťové hladině 400 kV ČEPS, a.s.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Jednoznačná lokalizace území je zřejmá z následujícího obrázku č. 1 a tabulky č. 1.
Prostorové uspořádání jednotlivých objektů elektrické stanice a dvojitého vedení o napěťové
hladině 400 kV je uvedeno v mapové a grafické dokumentaci v Příloze č. 10.1 a 10.2.
Obrázek č. 1 Umístění záměru

(Zdroj: www.geofond.cz)
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Tabulka č. 1 Umístění záměru
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území

Moravskoslezský
Karviná
Dětmarovice
Dětmarovice
Moravskoslezský
Karviná
Petrovice u Karviné
Závada nad Olší

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová elektrická stanice v lokalitě Dětmarovice, bude důležitou uzlovou stanicí elektrizační
soustavy České republiky. Elektrická stanice, bude určena k zásobování elektrickou energií
přilehlých oblastí průmyslové i občanské vybavenosti Ostravska a dalších přilehlých oblastí
Moravskoslezského kraje z přenosové soustavy o napěťové hladině 400 kV. Účelem záměru
je i umožnění připojení výkonu nových zdrojů (zejména obnovitelných) v oblasti severní
Moravy a zajištění dostatečné přenosové kapacity na transformační vazbě 400/110 kV.
Součástí záměru bude napojení rozvodny 420 kV na přenosovou soustavu. Napojení bude
provedeno zasmyčkováním stávajícího vedení s označením V 443 ze stožárů č. 127 a č.
127a do nové elektrické stanice Dětmarovice.
Kumulace s jinými záměry
Kumulace s jinými záměry není předpokládána.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí)
pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru
Společnost ČEPS, jakožto vlastník a provozovatel jediné elektrické přenosové soustavy o
napěťové hladině 220 a 400 kV ČR, má ze zákona povinnost tuto soustavu nejen udržovat a
bezpečně provozovat, ale rovněž rozvíjet tak, aby k ní mohl být připojen každý, kdo o to
požádá a splňuje příslušné legislativní podmínky. Do PS ČEPS jsou připojeny všechny
významné výrobní zdroje elektřiny, distribuční společnosti a případně i největší koneční
zákazníci.
Záměr vybudování nové elektrické stanice v lokalitě Dětmarovice je navržen jako systémové
opatření v přenosové soustavě ČR, které zvyšuje spolehlivost a efektivnost jejího provozu a
zajišťuje spolehlivost napájení spotřeby v této části distribuční sítě o napěťové hladině
110 kV.
Nová elektrická stanice v lokalitě Dětmarovice bude důležitou uzlovou stanicí elektrizační
soustavy České republiky, určenou k zásobování elektrickou energií přilehlých oblastí
průmyslové i občanské vybavenosti Ostravska a dalších oblastí Moravskoslezského kraje.
Zajištění dostatečné přenosové kapacity na transformační vazbě 400/110 kV (PS/DS)
umožní:
• Naplnit rozvojové představy investorů, které počítají v této oblasti s rozvojem těžkého,
zejména hutního průmyslu, kladoucí vysoké nároky na dostatečnou rezervu kapacit
v transformačních vazbách PS/DS. Tento požadavek vynutí realizaci nového

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

19

Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě
Dětmarovice

napájecího uzlu, lokalizovaného v rámci možností co nejblíže předpokládaným
odběrům.
• Minimální nároky na realizaci liniových staveb pro napojení nové rozvodny 420 kV na
PS, které bude realizováno zasmyčkováním na stávající vedení s označením V 443,
procházející v blízkosti lokality nové elektrické stanice.
• Zachování spolehlivého provozu spotřební oblasti Dětmarovice napájené ze stanice
110 kV, za předpokladu transformačního výkonu PS/DS 2 x 350 MVA (již v první
etapě výstavby).
Realizace záměru tak v konečné podobě umožní plnění požadavků na spolehlivý provoz
systému elektrizační soustavy a souboru závazků, plynoucích pro přenosovou soustavu z
legislativy České republiky i Evropské unie a z pravidel asociace evropských provozovatelů
přenosových soustav elektrické energie (ENTSO-E). Splnění závazků, přijatých jak
provozovatelem přenosové soustavy (ČEPS, a.s.), tak i vládou ČR, podmiňuje zachování
účasti České republiky v mezinárodním propojení přenosové soustavy a funkcionalitu
jednotného evropského trhu s elektrickou energií.
Přehled zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Variantní řešení elektrické stanice
Umístění nové elektrické stanice v lokalitě Dětmarovice se jeví nejvýhodnější z hlediska
požadavku na výkonové bilance a přenosy požadovaného elektrického výkonu. Nová
elektrická stanice bude důležitou uzlovou stanicí přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) určenou k
zásobování elektrickou energií přilehlých oblastí průmyslové i občanské vybavenosti
Ostravska a dalších oblastí Moravskoslezského kraje a zajištění dostatečné přenosové
kapacity na transformační vazbě 400/110 kV. Toto umístění bylo voleno jako nejvýhodnější
z důvodů, že v blízkosti uvažovaných pozemků pro výstavbu elektrické stanice je situováno
stávající vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V443 Albrechtice – Dobrzen a V444
Nošovice – Wielopole přenosové soustavy ČEPS, a.s.
Variantní řešení trasy vedení
Napojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího vedení s označením V 443 ze stožárů
č. 127 a č. 127a do nové elektrické stanice. Od zasmyčkování na stávající vedení směřuje
jednoduché vedení jižním směrem, až do stožáru R1. Od tohoto stožáru se bude jednat o
dvojité vedení, které bude zaústěno do elektrické stanice Dětmarovice. Předmětné vedení o
napěťové hladině 400 kV představuje liniovou stavbu o délce trasy cca 1,4 km.
O variantní umístění trasy vedení se neuvažuje a je jednoznačně dáno stávajícím umístěním
vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V 443 a umístěním nové elektrické stanice
Variantní řešení provedení vedení
Předpokládá se vybudování nadzemního vedení zvn o napěťové hladině 400 kV. Variantní
řešení v podobě podzemního kabelového vedení se z následujících důvodů neuvažuje:
• Vedení zvláště vysokého napětí (zvn) v kabelech uložených pod zemským povrchem je
zatím i ve světě ojedinělé. Výjimečně se toto řešení používá v případech, kdy stavba
nadzemního vedení je vyloučena z prostorových a technických důvodů – typickými
příklady jsou propojovací (okružní) vedení zvn v husté městské zástavbě. Přitom celková
délka jednotlivých úseků těchto kabelových vedení, vesměs uložených ve speciálních
kolektorech, nepřekračuje jednotky kilometrů.
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Pokud by mělo být tohoto způsobu využito v ČR, bylo by vzhledem k požadovaným
přenosovým schopnostem páteřní sítě nutné počítat s paralelním uložením kabelů na
každou fázi. V trase každého kabelového vedení by tak bylo nutné umístit minimálně 6
jednofázových kabelů, z bezpečnostních a provozních důvodů vzájemně prostorově
oddělených. To znamená udržovat celkovou šíři kabelové trasy cca 10 m (včetně
ochranných pásem 3 metry od každého krajního kabelu). Zároveň je energetickým
zákonem zakázáno zpětné vysazování trvalých porostů v trase a ochranných pásmech
podzemního vedení.
Protože záměr řeší výstavbu dvojitého vedení, budou i kabelové trasy dvě, oddělené
bezpečnostním prostorem využitým jako komunikační koridor pro jejich výstavbu a
údržbu v celé trase. S ohledem na stavební řešení výkopu (sklon stěn) pro uložení
kabelů a umístění obslužných komunikací je celková šířka potřebného prostoru pro
dvojité kabelové vedení o napěťové hladině 400 kV do 40 metrů. Je nutné počítat s
dalším prostorem o šířce cca 10 metrů na každou stranu pro opakované ukládání zeminy
z výkopů.
K místu uložení by se kabely přivážely navinuté na bubnu o průměru cca 6 metrů a
hmotnosti přes 20 tun. Na půl kilometru trasy by bylo zapotřebí 12 takových bubnů. To by
znamenalo výstavbu speciální technologické komunikace, která by navíc kvůli údržbě,
opravám a zajištění bezpečnosti provozu kabelů musela být zachována i po dokončení
stavby. Dále musí být řešeny manipulační a skladové plochy. Jednotlivé díly kabelů (cca
po 600 m trasy) se spojují kabelovými spojkami, které musí být přístupné kontrole a
měření. Proto by se musely v těchto místech budovat pro každé kabelové vedení
betonové objekty (kabelové komory), zapuštěné z větší části pod zem, o rozměrech
přibližně 10 x 6 x 2 m, které musí zajistit bezpečné požární oddělení jednotlivých
kabelových spojek v případě poruchy. Zároveň by bylo nutné k těmto objektům
vybudovat trvalé přístupové komunikace, sloužící nejen pro výstavbu, ale i pro provoz a
opravy kabelového vedení a nakonec i pro jeho budoucí obnovu.
Ve srovnání s nadzemním vedením má kabelové vedení zásadní nevýhodu spočívající
ve značně vyšší kapacitní reaktanci, která podstatným způsobem snižuje přenosové
schopnosti kabelu. Proto by pro realizaci zamýšlených vedení kabelem bylo nutné
minimálně na obou koncích doplnit kompenzační zařízení. Pod pojmem kompenzační
zařízení se rozumí uzavřený areál pro rozvodné zařízení o napěťové hladině 400 kV,
vlastní kompenzátory (kompenzační tlumivky o jednotkovém výkonu minimálně
100 MVAr) a budovy pro systémy řízení, chránění a vlastní spotřebu stanice, s
přístupovou komunikací pro přepravu těžkých a nadměrných nákladů či zařízení.
Při přechodu ze vzdušného vedení na podzemní kabelové (resp. naopak), tzn. při
kombinaci obou konstrukčních typů vedení v trase, musí být také zajištěna ochrana
vložených kabelů proti přepětí. Každé místo přechodu představuje vybudování oplocené
přechodové stanice o rozměrech cca 50 x 50 metrů se stožárovými konstrukcemi pro
zakončení vedení, bleskojistkami, kabelovými koncovkami a dalším zařízením, s
ochranným pásmem 20 metrů od oplocení.
Při výstavbě je nutné pro každé z obou kabelových vedení provedení bezvýhradně
souvislého výkopu minimální šíře 7 metrů, hlubokého 2 metry, v celé délce kabelové
trasy. Vlastní výkop pro kabelovou trasu každého kabelového vedení představuje
vytěžení přibližně 13.500 m3 zeminy (nebo i skály, podle změny podloží v trase kabelu)
na každý kilometr trasy. S ohledem na problém s odvodem ztrátového tepla kabelu by
bylo nutné cca 25 % tohoto objemu odvézt na skládky a nahradit speciálním materiálem
na zásyp.
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Vzhledem k průměru jednotlivých kabelů (min. 15 cm) a nutným požadavkům na
mechanizované pokládání (zatahování) nelze reálně uvažovat se změnou směru trasy
mezi sousedními kabelovými komorami.
• U podzemního vedení je zároveň velmi obtížné řešení poruch při provozu (vyhledání
místa poruchy, oprava poškozeného místa). Doba zásahu se pohybuje nikoliv v řádu
hodin až dní (jako u vzdušného vedení), ale týdnů až měsíců. To vzhledem k důležitosti
a významu tohoto vedení jako součásti přenosové soustavy ČR může mít negativní
důsledky pro zajištění spolehlivosti přenosu elektrické energie.
To jsou jen některé nejzávažnější problémy, s nimiž by se výstavba a provoz podzemního
kabelového vedení musely vyrovnávat. Těmi dalšími jsou křížení kabelové trasy se silnicemi
a železnicemi, překonávání vodních toků a přírodních překážek aj.
Je zřejmé, že řešení záměru výstavby vedení o napěťové hladině 400 kV za využití
technologie podzemního kabelového vedení by trvale poškodilo životní prostředí, a to
mnohem závažnějším způsobem, než vedení nadzemní.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Prostorové uspořádání jednotlivých objektů elektrické stanice a vedení o napěťové hladině
400 kV je uvedeno v mapové a grafické dokumentaci v Příloze č. 10.1 a 10.2.
Nová elektrická stanice
Areál elektrické stanice má půdorys obdélníku s délkou cca 280 m a šířkou cca 180 m.
Celková výměra areálu, tj. rozloha oplocené části, bude cca 4,56 ha.
Vlastní rozvodna 420 kV je klasická, venkovního provedení s ocelovými konstrukcemi na
betonových základech, s šířkou polí 20 m a s výškou ukotvení vodičů vedení 23 m.
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 dva transformátory o jednotkovém výkonu 350 MVA.
Stanoviště transformátorů jsou navržena jako otevřená, s vysokými a prodlouženými
požárními stěnami. Součástí stanovišť bude trafokolej, která bude spojovat všechna
stanoviště, a bude napojena na vlečku v areálu elektrárny Dětmarovice, pro přepravu
transformátorů. Pro dopravu ostatního zařízení a materiálu bude vybudována nová příjezdní
komunikaci se sjezdem ze stávající silniční komunikace I. tř. 67 – Bohumínská.
V areálu bude také situován centrální domek pro umístění technologie řízení, ovládání a
chránění rozvodny 420 kV. Stavebně bude řešený jako zděný objekt s monolitickým
kabelovým prostorem, betonovými stropy a sedlovou střechou.
Zaústění venkovního vedení o napěťové hladině 400 kV
Připojení nové rozvodny 420 kV Dětmarovice k přenosové soustavě bude zasmyčkováním
stávajícího vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V443 Albrechtice – Dobrzen od
stožárů č. 127 a 127a.
Nové vedení bude dvojité, výkres stožárů DONAU je v příloze 10.3.
Na vedení budou použity typové stožáry pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV,
konfigurace Donau. Vyložení krajních vodičů od osy vedení u nosných stožárů je 14,7 m
v běžné trase. Stožárová konstrukce je samonosná příhradová šroubovaná konstrukce,
vyrobená z konstrukční oceli. Proti korozi jsou stožáry chráněny pozinkováním a nátěrem.
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Základní údaje jsou následující:
Celková délka vedení:
Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:

cca 1,4 km
400 kV
2500A

Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem:

ochrana živých částí – polohou

Vodiče:

ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
ocelohliníková lana ve trojsvazku

Izolace:

izolátorové závěsy

Zemnicí lana:

ocelohliníková lana

Ochrana proti korozi:

žárové zinkování, nátěr

Základy stožárů:

betonové patkové

Ochranné pásmo (šířka):

je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajního vodiče ve
vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000 Sb., § 46): 20 m
celková šířka OP pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV:
cca 69,4 m v běžné trase

Stožáry:

ocelové, samonosné příhradové šroubované konstrukce, typ
DONAU; základní výška stožáru 46 m

Obrázek č. 2 Typ stožáru Donau pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV

Nosný stožár
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Tažení vodičů

Tažení vodičů a zemnících lan bude prováděno po úsecích vždy mezi kotevními stožáry
pomocí navijáků a brzd tak, že při tažení nesmí dojít k dotyku taženého lana se zemí.
K tažení se používá tzv. montážní lano, které se pomocí pojízdné techniky rozvine pod
stožáry taženého úseku a následně vyvěsí do montážních kladek, nebo pomocí zaváděcího
lanka a „lezců“ tam, kde nelze nebo je z důvodů ochrany přírody vyloučeno projíždět
s kolovou technikou.
Vzhledem k tomu, že trasa na několika místech přetíná vodní toky, musí se při realizaci
počítat i s přechodem vodních toků. Tyto přechody jsou obvykle velmi citlivá území, a proto
dotčení břehových porostů nebo vodního toku musí být minimalizováno. Výstavba stožárů
v oblasti pobřežního pásma je prakticky vyloučena. Při montáži vodičů bude právě využíváno
technologie tažení pomocí pomocných lan s využitím šetrného přechodu vodního toku
pomocí loďky. Použití kolové techniky je vyloučeno. V krajních případech lze použít i
helikoptéru, stejně jako při výstavbě stožárů v hůře dostupných územích.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Realizace záměru se předpokládá v následujících termínech:
Zahájení výstavby:
po roce 2018
Ukončení výstavby:
po roce 2020
Postup výstavby bude probíhat podle zpracovaného projektu „Zásady organizace výstavby“.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Výčet dotčených územně samosprávných celků je v následující tabulce.
Tabulka č. 2 Výčet územně samosprávných celků
Kraj

Obec
s rozšířenou
působností

Stavební úřad

Obecní úřad

Katastrální
území

Moravskoslezský

Karviná

Dětmarovice

Dětmarovice

Dětmarovice

Moravskoslezský

Karviná

Petrovice u Karviné

Petrovice u Karviné

Závada nad Olší

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat je
v následující tabulce.
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Tabulka č. 3 Navazující rozhodnutí
Správní úřad

Rozhodnutí

Příslušný Stavební úřad dle platného
Stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.,
v platném znění)

územní rozhodnutí
stavební povolení
kolaudační souhlas

Silniční správní úřad
Orgán státní správy lesů
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Orgán ochrany přírody

rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
rozhodnutí o odnětí nebo o omezení
souhlas k trvalému či dočasnému odnětí ze ZPF
rozhodnutí v souladu s požadavky zákona č. 114/1992 Sb.

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám umístěných v ochranných pásmech
vodních zdrojů.

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Požadavky na zábor půdy
Posuzovaný záměr výstavba elektrické stanice a nového dvojitého vedení o napěťové
hladině 400 kV si vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy.
Výstavba
Dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bude nutné jednak pro provoz
dopravní techniky a stavebních mechanizmů při provádění základů, následně pak při jejich
betonování a montážních činnostech související s výstavbou záměru. Pro dopravu,
manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě
zajištění montážních ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném ochranném
pásmu vedení, a tím bude zajištěno, že z důvodu stavebních a montážních činností při
realizaci předmětného záměru nevzniknou další požadavky na odnětí.
Při výstavbě záměru bude v maximální možné míře využíváno přístupových tras a
manipulačních ploch tak, aby nedošlo k narušení ekologicky významných pozemků a jejich
porostů. 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 trase vedení. Příjezdové cesty budou detailně
stanoveny v ZOV a v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro územní
řízení, tzv. DUR).
U výstavby vedení se bude jednat o postupný, rozptýlený a maloplošný dočasný
zábor. Protože doba výstavby nepřesáhne dobu jednoho roku, není nutné dle §9 odst.
2 zákona č.334/1992 Sb., v platném znění, dočasné vyjímání pozemků ze zemědělského
půdního fondu.
Zemědělsky obhospodařované pozemky v okolí elektrické stanice, pod vedením a v jeho
ochranném pásmu mohou být i nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením.
Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém ochranném pásmu vedení musí být z provozních a
bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m. Poněkud
ztížena bude také případná letecká aplikace chemických prostředků na zemědělsky
využívané pozemky v blízkosti elektrické stanice a vedení. Vlastní provoz elektrické stanice a
vedení nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi půdy a v průběhu realizace záměru
bude podmínkami v územním řízení nařízeno, vhodnými opatřeními těmto negativním vlivům
zamezit.
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Po dokončení prací bude staveniště uvedeno do původního stavu. Příjezdové cesty po
zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují dle
podmínek uvedených v souhlasu s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.
Trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb.,
v planém znění, je nutné v případě, že zastavěná plocha nadzemních částí betonových
základů stožárů přesáhne 30 m2 a dále u stanic nadzemního vedení, pokud zastavěná plocha
přesáhne 55 m2.
Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor půdy pro základy nosných konstrukcí stožárů a
zastavěnou plochu elektrické stanice.
Žádost pro vydání souhlasu dle § 9 odst. 4 a 5 výše uvedeného zákona bude podána u
pověřeného obecního úřadu, v jehož obvodu leží největší část zemědělského půdního fondu.
V žádosti je uveden účel zamýšleného odnětí, k žádosti se také připojí údaje katastru
nemovitostí o pozemcích navržených k odnětí, zákres v kopii katastrální mapy, vyjádření
vlastníků dotčených pozemků k navrhovanému odnětí, výpočet odvodů za odnětí ze ZPF,
předběžnou bilanci skrývky kulturní vrstvy s návrhem způsobu jejího hospodárného využití
(§ 9 odst. 4 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu).
Pověřený obecní úřad žádost posoudí, a pokud není zároveň obecním úřadem obce s
rozšířenou působností (POÚ III. stupně), žádost se svým stanoviskem postupuje na obecní
úřad obce s rozšířenou působností. Jestliže rozsah odnětí půdy překračuje 1 hektar,
postupuje žádost se svým stanoviskem na Krajský úřad. Pokud rozsah odnětí překračuje 10
hektarů, postupuje Krajský úřad žádost se svým stanoviskem na Ministerstvo životního
prostředí.
Trvalý zábor potřebný pro výstavbu elektrické stanice
Plošný půdorysný zábor

Budovy (půdorysná plocha střech)
cca
Komunikace
cca
Zpevněné plochy
cca
Zelené plochy
cca
Celková výměra areálu, tj. rozloha oplocené části:

1 760 m2
4 000 m2
16 370 m2
23 460 m2
cca 4,56 ha

Výstavba elektrické stanice se bude realizovat na pozemcích, které musí být vykoupeny a
v současné době využívané z větší části jako orná půda. Je tedy pro potřeby záměru
předpokládán zábor ZPF.
Trvalý zábor potřebný pro stavbu vedení
Zábor pozemků bude potřebný pouze pro základy stožárů. Předpokládá se zábor v rozsahu
cca 0,1ha.
Uvažované plochy jsou pouze odborným odhadem, konečné počty budou stanoveny v dalším
stupni projektové přípravy (Dokumentace pro územní řízení) na základě, závěrů procesu EIA
a inženýrsko-geologického průzkumu.
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Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 odst. 6 je závaznou
součástí rozhodnutí, která budou dále ve věci vydána podle zvláštních předpisů (Územní
rozhodnutí).
Provoz
Vlastní provoz elektrické stanice a vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá zábor
ZPF.

B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
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 funkce lesa pozemky s lesními porosty, na
nichž byly lesní porosty odstraňovány 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. Dále jsou PUPFL 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.
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 a dále
stanice nadzemního vedení, pokud zastavěná plocha nepřesáhne 55 m2.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny v omezené míře. Omezení
lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá v šíři ochranného pásma
vedení. Přesné dotčení pozemků PUPFL bude určeno až v dalším stupni projektové
dokumentace.
Šíře ochranného pásma (OP) dle ustanovení zákona 458/2000 Sb., v platném znění (souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné
vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení o napěťové
hladině 400 kV na obě strany 20 m, v tomto případě činí 69,4 m v běžné trase.
Předpokládaný zábor PUPFL bude v rozsahu cca 0,6 ha na celé navržené trase vedení o
napěťové hladině 400 kV.
Dočasné vynětí po dobu stavby (příjezdové cesty) bude blíže specifikováno v dalším stupni
projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení).
Uvažované počty stožárů, plochy a umístění jsou pouze odborným odhadem, konečné počty
a umístění stožárů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace
pro územní řízení) na základě, závěrů procesu EIA a inženýrsko-geologického průzkumu.
Žádost o odnětí nebo o omezení bude podána orgánu státní správy lesů, v jehož zájmu 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.
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Dle ustanovení §46 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., v platném znění o podmínkách podnikání
a o výkonu statní správy energetických odvětvích (energetický zákon), v lesních průsecích
udržuje provozovatel přenosové soustavy na vlastní náklad volný pruh o šířce 4m 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, jsou vlastníci či nájemci dotčených
pozemků povinni jim tuto činnost umožnit.
Provoz
Vlastní provoz elektrické stanice a vedení o napěťové hladině 400 kV si nevyžádá zábor
PUPFL.
Majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků
Po vydání územního rozhodnutí budou osloveni vlastníci dotčených pozemků a budou
vypořádány majetkoprávní vztahy. Vlastníci budou osloveni Smlouvou o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene, kde bude mimo jiné uvedena výše náhrady za zřízení věcného
břemene. Výše náhrady je stanovena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
v platném znění. V případě pozemků určených k plnění funkce lesa po vydání územního
rozhodnutí zajistí provozovatel přenosové soustavy ČEPS zpracování znaleckého posudku
podle vyhlášky č. 55/1999 Sb., v platném znění.

B.II.3. Voda
Výstavba
Při realizaci elektrické stanice bude použita užitková voda při přípravě betonových směsí a
technologickém ošetřování betonových konstrukcí při tuhnutí. Její množství a hlavně zdroje
vyplynou až z realizační dokumentace díla, lze však s určitostí předpokládat, že potřeba vody
bude pokryta ze stávajících zdrojů. Technologické vlhčení betonových základů stožárů při
tuhnutí bude zajištěno mobilními cisternami, čili nevznikne požadavek na zřizování nových
zdrojů vody. Na staveniště bude betonová směs dovážena mobilními domíchávači v hotovém
stavu z centrálních betonářských stanic dle výběru zhotovitele.
Výstavba elektrické stanice bude realizována prostřednictvím pracovních čet, jejichž doba
pobytu na staveništi se bude pohybovat ve stanovené délce pracovní doby, uvedené v ZOV.
Z důvodu velikosti stavby a její délky trvání se počítá s výstavbou zařízení staveniště.
Zařízení staveniště bude napojeno na rozvod pitné vody budoucího objektu centrálního
domku.
Vlastní stavba vedení bude realizována prostřednictvím mobilních pracovních skupin, jejichž
délka pobytu u jednotlivých stožárů se v konkrétních dnech bude pohybovat v řádu několika
hodin. Z tohoto důvodu se nepočítá s výstavbou zařízení staveniště.
Na staveništi a v trase vedení budou instalována mobilní chemická WC.
Provoz
Nově budovaný centrální domek ČEPS, a.s. bude napojen na rozvod pitné vody ze
stávajícího vodovodního řádu zaústěného do elektrárny Dětmarovice. Vzhledem k tomu, že
daný komplex má nevýrobní charakter, pobyt pracovníků ve stanici se neuvažuje a bude
provozován v režimu dálkového řízení a ovládání, předpokládá se výskyt dvou pracovníků
v denní směně jeden den v týdnu, je odběr pitné vody minimalizován.
Uvažuje se spotřeba vody cca 80 l os/směna (sprchování v čistém provoze, splachování WC,
pitný režim atd.). Průměrná denní spotřeba vody na zaměstnance činí Qd1 = 0,08 m3/den.
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Maximální průtok vody v potrubí byl stanoven v souladu s ČSN a činí 0,45 l/s.
Pro stanovení množství vody se vychází z údajů provozovatele, že bude uskutečněno
průměrně 208 až 220 pracovních dnů za rok.
Pro provoz v centrálním domku včetně přípravy teplé vody se odborným odhadem stanovuje
předpoklad potřeby vody cca 2 x 17,6 m3/rok, tj. 35,2 m3/rok.
Pro vlastní provoz vedení o napěťové hladině 400 kV není žádná potřeba vody.

B.II.4. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Specifikaci materiálů a surovin potřebných pro výstavbu záměru bude řešit realizační
dokumentace. Materiály nebo suroviny používané při této výstavbě, provozu a údržbě,
nemohou negativně působit na životní prostředí a zdraví obyvatel.
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 dle výběru
zhotovitele.
Přívod elektrické energie pro zařízení staveniště je předpokládána odbočka ze stávajícího
podzemního vedení 22 kV se samotným měřením pro jednotlivé zhotovitele stavby. Pro
realizaci elektrické stanice se předpokládá spotřeba elektrické energie do cca 55 MWh.
Případná potřeba elektrické energie ve fázi výstavby vedení, bude na trase staveniště
umístěna mobilní elektrocentrála. Ze zkušenosti z obdobných staveb lze předpokládat
spotřebu elektrické energie pro výstavbu celé trasy vedení do cca 1 MWh.
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovin
•
•

•
•
•

Beton v předpokládaném množství 2 500 m3, jehož zdrojem bude betonárna
subdodavatelů dodavatele;
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;
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.

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.
Provoz
Vzhledem k nevýrobnímu charakteru záměru není potřeba vnější přívod elektrické energie.
Ve fázi provozu vlastní vedení spotřebovává pouze energii, plynoucí ze ztrát vyvolaných
fyzikálními jevy.
Potřeba dalších médií např. přípojka zemního plynu se neuvažuje.
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B.II.5. 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. 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. Protože se bude jednat o jednorázové dodávky a dopravu
stavebního materiálu, nebude touto stavbou nepříznivě ovlivněna současná běžná intenzita
dopravy na dotčených pozemních komunikacích. Realizace záměru si nevyžádá žádný zásah
do stávající dopravní infrastruktury. Navrhovaná trasa příjezdové komunikace k plánované
elektrické stanici je v kolizi s technickou infrastrukturou umístěnou v dotčeném území. Kolizí
navrhované trasy příjezdové komunikace se bude zabývat až další stupeň projektové
dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR). Při zajištění dodržování podmínek
uvedených v ZOV, nebude stávající technická infrastruktura vedení staveništní dopravou
porušena.
Napojení elektrické stanice na veřejnou silniční komunikaci bude vedeno odbočkou ze
silniční komunikace I. tř. 67 Bohumínská. Vybudování železniční vlečky do areálu elektrické
stanice bude možné napojením na stávající slepou kolej vedoucí do elektrárny a to zpětným
odbočením.
Přeprava transformátorů bude probíhat ze žst. Dětmarovice po stávající železniční vlečce
vedoucí do elektrárny Dětmarovice, na kterou bude napojena trafokolej, která bude spojovat
všechna stanoviště transformátorů v areálu elektrické stanice. Pro dopravu ostatního zařízení
a materiálu bude vybudována nová příjezdní komunikaci se sjezdem ze stávající silniční
komunikace I. tř. 67 – Bohumínská.
Obrázek č. 3

Komunikace v okolí záměru

(Zdroj: www.rsd.cz)
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Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě elektrické stanice
• zemní práce – rypadlo nakladač a nákladní automobil – cca 7 dní pro výstavbu
elektrické stanice;
• výkopy základů – rypadlo nakladač, vrtná souprava, bagr a nákladní automobil – cca
40 dní pro výstavbu elektrické stanice;
• betonáž základových pasů, patek, vodorovných a svislých konstrukcí - domíchávač,
pumpa na beton a elektrické vibrátory – cca 30 dní pro výstavbu elektrické stanice;
• montáž a stavba elektrické stanice – nákladní automobil pro dopravu ocelových
konstrukcí a technologického zařízení, montážní plošina, autojeřáb – cca 150 dní pro
výstavbu elektrické stanice;
• terénní úpravy – rypadlo nakladač a nákladní automobil – cca 15 dní pro výstavbu
elektrické stanice.
Odhad pohybu mechanizmů při výstavbě vedení
• výkopy základů – rypadlo nakladač a nákladní automobil – cca 1 den pro 1 stožár;
• betonáž základových patek - domíchávač, případně sklápěcí nákladní automobil pro
dopravu betonu, dieselagregát + elektrické vibrátory – cca 3 dny po dobu 2 hodin pro 1
stožár;
• montáž a stavba stožáru (štokování) - nákladní automobil pro dopravu stožárové
konstrukce a autojeřáb – cca 2 dny pro 1 stožár;
• tažení vodičů - nákladní automobil pro dopravu bubnu s lany, navíjecí a brzdné
zařízení, montážní plošina, autojeřáb, traktor – kotevní pole v úseku 2 – 3 km po dobu
3 dnů;
Provoz
V rozhodující fázi předmětného záměru, to je při provozu elektrické stanice a vedení o
napěťové hladině 400 kV, 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. 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) bude maximálně další pohyb v prostoru ochranného pásma vedení o napěťové
hladině 400 kV.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Bodové 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.
Dalším potencionálním bodovým zdrojem znečištění je provádění nátěrů ocelových
konstrukcí v místě stavby. V současnosti jsou používány barvy s nízkým obsahem
rozpouštědel. Množství uvolněných emisí bude zanedbatelné.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Za liniové zdroje znečištění lze považovat těžké nákladní automobily, které budou během
výstavby převážet stavební materiál a technologii. Vzhledem k celkovému předpokládanému
množství přepravovaných materiálů během výstavby by se automobilová doprava neměla
nijak významně projevit na emisní zátěži.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Plošným zdrojem znečištění v rámci výstavby může být plocha vlastního staveniště, kde
z důvodu pohybu mechanizmů, stavebních strojů a nákladních automobilů může docházet
k sekundární prašnosti. Zdroje sekundární prašnosti lze velmi účinně eliminovat v případě
dodržování technologické kázně a důkladné očisty vozidel v místě výjezdu ze stavby.
Pro orientační výpočet emisí z dopravních a manipulačních prostředků po dobu výstavby byl
použit zjednodušený výpočet zohledňující rozsah realizovaného díla a předpokládané období
realizace díla (a tím předpokládané rozložení vozidel s různými emisními normami EURO).
Celkový počet provozních hodin jednotlivých mobilních spalovacích zdrojů, pak vychází
z odborného odhadu. Při tomto odhadu byl rovněž zohledněn předpokládaný podíl HDV, LCV
a osobních vozidel při výstavbě a bylo zjištěno, že podíl emisí z LCV a osobních vozidel
představuje při výstavbě záměru vůči emisím HDV zanedbatelný podíl (v řádu desetin
procenta). Skutečná výše celkových emisí se však může značně lišit, neboť se v průběhu
výstavby mohou objevit faktory, jež nelze v tomto stádiu projektu předpokládat.
Výsledky výše uvedených výpočtů jsou předloženy v následující tabulce.
Tabulka č. 4

Předpokládané celkové emise z mobilních spalovacích zdrojů

CO
(kg)

NOX
(kg)

HC+NOX
(kg)

PM
(kg)

1 620

3 610

530

40

S ohledem na charakter stavby, prostorové a časové rozprostření není jejich množství z
hlediska vlivů na životní prostředí významné.
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Provoz
Provoz elektrické stanice a vedení má nevýrobní charakter, proto není zdrojem znečištění
ovzduší.

B.III.2. Odpadní vody
Odpadní splaškové vody
Výstavba
Ve fázi výstavby záměru budou pro pracovníky instalována mobilní chemická WC a splašky
budou odváženy k likvidaci.
Provoz
Trvalý pobyt pracovníků ve stanici se neuvažuje. Jedná se o provoz v režimu dálkového
řízení. V průměru se předpokládá výskyt dvou pracovníků v denní směně jeden den v týdnu.
Z provozu elektrické stanice se odborným odhadem stanovuje předpoklad produkce
splaškové vody do cca 36 m3/rok. Odpadní splašková voda bude svedena areálovou
splaškovou kanalizací a napojena na stávající kanalizační řád. V době uvedení elektrické
stanice do provozu (Ukončení výstavby se odhaduje po roce 2020), bude již v obci
Dětmarovice splašková kanalizace zakončená ČOV dokončená.
Nadzemní přenosové vedení elektrické energie neprodukuje žádné technologické ani
splaškové odpadní vody.
Odpadní dešťové vody
Pro výpočet dešťových odpadových vod je podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění
aplikován následující postup.
Tabulka č. 5 Výpočet dešťových odpadních vod
Druh plochy

Plocha (m2)

Odtokový
součinitel

Redukovaná
plocha (m2)

A

5760

0,9

5184

B

16370

0,4

6548

C

23460

0,05

1173

2

Součet redukovaných ploch(m )
Dlouhodobý srážkový úhrn (m/rok)
Odváděné srážkové vody (m3/rok)

kde:
•

12905
0,77
9 937

druh plochy je
o plocha A – zastavěné a těžko propustné zpevněné plochy
o plocha B – lehko propustné zpevněné plochy
o plocha C – plochy kryté vegetací
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•
•
•

odtokový součinitel je daný vyhláškou č. 428/2001 Sb., příloha č. 16
redukovaná plocha = plocha x odtokový součinitel
odváděné množství dešťové vody (m3/rok) je součet redukovaných ploch (m2) x
dlouhodobý srážkový úhrn (m/rok)

Odvod dešťových vod ze střech pozemních objektů a zpevněných ploch elektrické stanice
bude provedeno dešťovou kanalizací zaústěnou do vsakovací jímky, která bude umístěná
v areálu elektrické stanice.
Po provedení předběžného výpočtu na množství srážkové vody vzniklé při odvodnění střech
pozemních objektů a zpevněných ploch elektrické stanice jsou vypočtené návrhové rozměry
vsakovací jímky cca 5 x 5 x 2 m. Největší vypočtený návrhový retenční objem vsakovacího
zařízení činí cca 50 m3.
Odpadní průmyslové vody
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 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. Jímka s vyčištěnou vodou po druhé filtraci bude napojena na areálovou dešťovou
kanalizaci, která bude zaústěna do vsakovací jímky, která bude umístěná v areálu elektrické
stanice.

B.III.3. Odpady
Výstavba
V průběhu realizace díla dojde ke vzniku odpadů převážně ve formě zbytků materiálu a
obalů. Žádný z těchto odpadů však nebude z kategorie nebezpečných odpadů. Nebezpečný
odpad bude vznikat pouze při natírání stožárů.
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich likvidace budou stanoveny
v prováděcí dokumentaci díla.
Kategorizace odpadů vzniklých při realizaci díla je provedena dle vyhlášky MŽP č.
381/2001Sb., v platném znění, v následující tabulce:
Tabulka č. 6 Přehled předpokládaných odpadů v době výstavby
Katalogové
číslo

Druh odpadu

Kategorie

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla

N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek

N
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Katalogové
číslo

Druh odpadu

Kategorie
N
O
O
O

17 02 00

Čistící tkanina
Stavební a demoliční odpad
Beton, cihly, tašky a keramika
Beton
Cihly
Keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo, sklo, plasty

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty

O

17 03 00

Asfalty a dehty

-

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301

O

17 04 00

Kovy, včetně jejich slitin

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 06 00

Izolační materiál a stavební materiály s obsahem azbestu

-

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 02

O

17 08 00

Stavební materiály na bázi sádry

-

17 08 02

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

O

17 09 00

Jiné stavební a demoliční odpady

-

15 02 02
17 00 00
17 01 00
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

O
-

20 00 00

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

20 01 11

Textilní materiál

O

20 02 03

Nekompostovaný materiál

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

17 09 04

O
-

V rámci výstavby budou vytvořeny odpovídající prostory pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů.
Dřevní hmota vzniklá jako produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les bude
během výstavby po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využita jako palivo (dřevo).
Užitková dřevní hmota, tj. tyčovina a kulatina přesahující průměr 10 cm, bude rozřezaná a
složena po dohodě s vlastníkem pozemku na místě k dalšímu využití. Dřeviny nepřesahující
průměr 10 cm, klest a zbytky po těžbě budou složeny do hromad a ponechány k rozkladu
jakožto vhodný úkryt pro živočichy.
Frézování pařezů do hloubky je postup, který je nepřípustný. Při tomto způsobu odstraňování
zbytků dřevin dochází k mechanickému poškození půdy do hloubky vč. všech rostlin a
podrostu. Současně dochází ke změně vlastností půdy, která již nemusí vyhovovat rostlinám
původního podrostu a tak může docházet k rozvoji agresivních a nepůvodních druhů.
Zásahy budou prováděny zásadně mimo hnízdní období ptactva, tzn. v průběhu září až
února. Pod vodiči, které překonávají hluboká údolí, není nutné údržbu provádět.
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Výkopová zemina vzniklá realizací záměru, bude využita v maximální možné míře v místě
stavby. Nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován předmětný
zákon o odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., v platném znění o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Přesná bilance zemních prací není
v této fázi přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace.
Provoz
Vlastní provoz celého záměru není zdrojem produkce jakýchkoliv odpadů.
V případě údržby, odstraňování poruch nebo havárie lze předpokládat minimální výskyt
zbytků materiálu, avšak v množství způsobilém odvozu lehkým dopravním prostředkem
používaným k těmto opravám, a následné odstranění odpadu podle současné platné
legislativy v oblasti odpadového hospodářství.
Tabulka č. 7 Přehled předpokládaných odpadů během provozu
Katalogové
číslo
130507 nebo
161001
130208

Druh odpadu
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje nebo
Odpadní voda obsahující nebezpečné látky
Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Kategorie
N
N

130307

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

N

150101

Papírové a lepenkové obaly

O

150102

Plastové obaly

O

150103

Dřevěné obaly

O

150104

Kovové obaly

O

150106

Směsné obaly

O

150107

O

160214

Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod čísly
160209 až 160212
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až 160213

17xxxx

Stavební a demoliční odpady

200301

Směsný komunální odpad

150110
150202
160213

N
N
N
O
O, N
O

Poznámka:
V běžném provozu elektrické stanice dále mohou vznikat odpadové toky ↔ (nepoužitelné) výrobky,
které lze odevzdávat v režimu zpětného odběru, tzn. mimo režim odpadového hospodářství. Jedná se
o elektrozařízení, baterie a akumulátory, světelné zdroje, ale i oleje nebo pneumatiky. Zde se uzavírají
smlouvy (bezplatné) s tzv. kolektivními systémy držiteli certifikátu zpětného odběru, fungující na území
ČR.

Z hlediska vlivů na životní prostředí je problematika odpadů ve všech fázích záměru výstavby, provozu a údržby, málo významná až nevýznamná. Veškeré odpady ve smyslu
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, (v platném znění), produkované během výstavby
předmětného záměru budou odvezeny z místa vzniku dodavatelským subjektem, který zajistí
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jejich evidenci a likvidaci podle současné platné legislativy v oblasti odpadového
hospodářství.

B.III.4. Ostatní
B.III.4.1 Hluk a vibrace
Výstavba
Z výsledků Hlukové studie zpracované společností EMPLA AG spol. s r. o. 03/2013 (viz
Příloha č. 4) lze konstatovat následující. Zdrojem hluku budou dopravní mechanizmy a
stavební stroje v době výstavby záměru. Jelikož je umístění záměru situováno v dostatečné
vzdálenosti od obydlených oblastí, doprava a činnosti související s výstavbou nebudou
intenzivní a budou časově i prostorově značně rozprostřeny, lze bezpochyby toto hlukové
zatížení považovat za vliv nevýznamný. Obdobně lze ze zmíněných důvodů považovat za
nevýznamný vliv vibrací, které mohou krátkodobě vznikat při budování základů a případně
montáži elektrické stanice a stožárů.
V jednotlivých fázích výstavby se předběžně počítá s využitím následně uvedených
mechanizmů po níže uvedenou dobu:
Tabulka č. 8 Fáze výstavby elektrické stanice
Sejmutí ornice

Výkopy základů

-

Betonáž základových
pasů, patek,
vodorovných a svislých konstrukcí
Montáž a stavba
elektrické stanice

-

Terénní úpravy

-

mechanismy zajišťující sejmutí ornice a podorničí vrstvu a následný odvoz
zeminy
použitá technika, rypadlo nakladač a nákladní automobil
doba stavby, cca 7 dní pro výstavbu elektrické stanice
mechanismy zajišťující výkopové práce pro založení konstrukcí a odvoz
výkopové zeminy
použitá technika, rypadlo nakladač, vrtná souprava, bagr a nákladní automobil
doba stavby, cca 40 dní pro výstavbu elektrické stanice
základové a nosné konstrukce elektrické stanice budou vyplňovány mokrou
betonovou směsí, kterou nebude nutno v době zrání vlhčit
použitá technika, domíchávač, pumpa na beton a el. vibrátory
doba stavby, cca 30 dní pro výstavbu elektrické stanice
mechanismy zajišťující dopravu a montáž ocelových konstrukcí a
technologických zařízení
použitá technika, nákladní automobil pro dopravu ocelových konstrukcí a techn.
zařízení, montážní plošina, autojeřáb
doba stavby, cca 150 dní pro výstavbu elektrické stanice
ve fázi provádění terénních úprav budou na staveništi provozovány mechanismy
zajišťující dovoz a rozprostření zeminy
použitá technika, rypadlo nakladač a nákladní automobil
doba stavby, cca 15 dní pro výstavbu elektrické stanice

Tabulka č. 9 Fáze výstavby elektrického vedení

Výkopy základů

- ve fázi provádění výkopů základů stožárů budou na staveništi provozovány
mechanismy zajišťující sejmutí ornice a podorničí vrstvy a bezprostředně
navazující výkopové práce pro založení stožáru a odvoz výkopové zeminy
- použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil
- doba stavby, cca 1 den pro 1 stožár
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Betonáž základových
patek

Montáž a stavba
stožáru (štokováním)

Tažení vodičů

Terénní úpravy

- základy stožárů budou vyplňovány mokrou betonovou směsí, kterou nebude
nutno v době zrání vlhčit
- použitá technika, domíchávač, dieselagregát plus elektrické vibrátory
- doba stavby, cca 3 dny po dobu 2 hodin denně pro 1 stožár
- konstrukční prvky stožárů se spojují přímo na staveništi šrouby, jen některé detaily
jsou svařovány jako větší celky u dodavatele konstrukcí
- použitá technika: nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a
autojeřáb
- doba stavby, cca 2 dny pro 1 stožár
- použitá technika, nákladní automobil pro dopravu bubnů s lany, navíjecí a brzdné
zařízení, montážní plošina, autojeřáb, traktor
- doba: kotevní pole v úseku (2 - 3) km po dobu 3 dnů
- ve fázi provádění terénních úprav budou na staveništi provozovány mechanismy
zajišťující dovoz a rozprostření zeminy
- použitá technika: rypadlo nakladač a nákladní automobil
- doba stavby, cca 0,5 dne na 1 stožár.

U obou částí stavby byla vybrána na základě charakteristiky a časovému nasazení
stavebních mechanizmů ta fáze stavby, která bude z hlediska hlukové zátěže posuzované
lokality nejméně příznivá. Modelový výpočet hluku ze stavební činnosti bude následně
proveden pro souběh vybraných nejhlučnějších fází výstavby u obou částí stavby (elektrické
stanice, elektrického vedení). Vybrané nejhlučnější fáze výstavby jsou uvedeny v tabulce
níže.
Tabulka č. 10 Vybrané nejhlučnější fáze výstavby
Část stavby

Nejhlučnější fáze

výstavba elektrické stanice

výkopy základů

výstavba elektrického vedení

výkopy základů

Vstupní údaje zadané do modelového výpočtu
V tabulce č. 11 jsou uvedeny zdroje hluku zadané do modelového výpočtu hluku ze stavební
činnosti včetně přepočtu zdrojů hluku na celou denní dobu T = 14 h (od 7 h do 21 h)
Tabulka č. 11 Zdroje hluku vyvolané stavební činností
Počet
zdrojů
VÝSTAVBA ELEKTRICKÉ STANICE - fáze výkopy základů
rypadlo nakladač
P1
1
Zdroj hluku

Výška
[m]

LWA
[dB]

t
[min.]

LWA,14 h
[dB]

1,5

103

840

103

P2

bagr

1

1,5

105

840

105

P3

vrtná souprava (pilotovací souprava)
nákladní automobil

1

1,5

110

420

107

L 4, 5
2
1,5
100
840
- jednotlivé stavební mechanismy jsou umístěny do prostoru elektrické stanice
- umístění jednotlivých zdrojů hluku je znázorněno na obrázku č. 4
VÝSTAVBA ELEKTRICKÉHO VEDENÍ o napěťové hladině 400 kV - fáze výkopy základů
rypadlo nakladač
P6
1
1,5
103
840
nákladní
automobil
L7
1
1,5
100
840

100

103

100
- jednotlivé stavební mechanismy jsou umístěny do prostoru stožáru elektrického vedení, u kterého probíhá
stavba (byl vybrán stožár umístěn nejblíže chráněnému venkovnímu prostoru staveb)
- umístění jednotlivých zdrojů hluku je znázorněno na obrázku č. 4
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Obrázek č. 4 Umístění jednotlivých zdrojů hluku

Modelový výpočet
Tabulka č. 12 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
Výpočtový bod

1

2

3

4

Ekvivalentní hladina ak. tlaku LAeq,14h [dB]
46,1
49,1
55,7
42,9
Modelový výpočet je proveden pro souběh nejhlučnějších fází výstavby u obou částí stavby, kterými jsou
„výkopy základů“.

Vypočtené hodnoty LAeq,14h jsou reprezentativní pro nejméně příznivé hlukové zatížení
posuzované lokality vyvolané hlukem ze stavební činnosti spojené se stavbou záměru v
denní době T = 14 h (od 7 h do 21 h).
Obrázek č. 5 Zobrazení hlukových pásem a izofon
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Stanovení bezpečné vzdálenosti pro provádění stavby
Na základě vstupních podkladů byl proveden výpočet „bezpečné vzdálenosti“ pro
nepřerušované práce v době stavební činnosti od 7 do 21 h. Pod pojmem „bezpečné
vzdálenosti“ rozumíme takovou vzdálenost stavební činnosti od chráněného venkovního
prostoru staveb, aby byl spolehlivě splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,14h = 65 dB.
Odvisle od hygienického limitu pro hluk vyvolaný stavební činností LAeq,14h = 65 dB
koresponduje „bezpečná vzdálenost“ s hranicí izofony LAeq,T = 65 dB vyvolané danou
stavební činností.
Modelový výpočet „bezpečné vzdálenosti“ d,65 dB je proveden pro jednotlivé části stavby.
V tabulce č. 13 je výpočet ve fázi výstavby elektrické stanice a v tabulce č. 14 je uveden
výpočet ve fázi výstavby elektrického vedení.
Tabulka č. 13 Výpočet „bezpečné vzdálenosti“
Fáze
sejmutí ornice

výkopy základů
betonáž základových pasů,
patek, vodorovných a svislých
konstrukcí

Zdroj hluku
rypadlo nakladač
nákladní automobil
rypadlo nakladač
bagr
vrtná souprava
nákladní automobil
domíchávač
dieselagregát
3 elektrické vibrátory

t [h]
14
14
7
14
14

LWA [dB]

1)

103
100
103
105
107
97
100
100
103

d,65 dB [m]
35

65

40

nákladní automobil
100
montážní plošina
97
14
autojeřáb
100
rypadlo nakladač
103
terénní úpravy
14
nákladní automobil
100
1)
hladina akustického výkonu A zdroje hluku přepočtena na celou denní dobu od 7 do 21 h
montáž a stavba elektrické
stanice

33
35

Tabulka č. 14 Výpočet „bezpečné vzdálenosti“
Fáze

Zdroj hluku

t [h]

LWA [dB]

1)

d,65 dB [m]

autobagr
103
14
35
nákladní automobil
100
autodomíchávač betonu
100
dieselagregát
betonáž základových patek
2
100
32
elektrický vibrátor
95
100
autojeřáb
montáž a stavba stožáru
14
30
nákladní automobil
100
nákladní automobil
97
montážní plošina
87
tažení vodičů
7
25
autojeřáb
97
traktor
97
autobagr
100
terénní úpravy
7
25
nákladní automobil
97
1)
hladina akustického výkonu A zdroje hluku přepočtena na celou denní dobu od 7 do 21 h
t - max. doba chodu zdroje hluku stanovená na základě harmonogramu výstavby
d,65 db - vzdálenost, ve které bude bezpečně splněn hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk ze stavební činnosti
(„bezpečná vzdálenost“)
výkopy základů
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Protihluková opatření
Vzhledem k tomu, že ve všech výpočtových bodech, umístěných u ChVPS, bude spolehlivě
splněn hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti LAeq,14h = 65 dB, není nutno provádět
žádná protihlukové opatření a stavební činnost lze provádět bez technických i organizačních
omezení.
Provoz
Hluková zátěž posuzované lokality je řešena, vzhledem ke stávající a předpokládané hlukové
situaci v posuzované lokalitě vyvolané zprovozněním záměru (viz Příloha č. 4 Hluková
studie). Vzhledem k charakteru záměru je stávající i předpokládaná hluková situace řešena
pouze pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku.
Modelový výpočet je proveden pro níže uvedené režimy provozu:

a) nulová varianta – stávající hluková zátěž bez realizace záměru (zmapováno formou
měření);
b) záměr – pouze hluk vyvolaný posuzovaným záměrem;
c) aktivní varianta – stávající hluková zátěž plus hluk vyvolaný posuzovaným záměrem
(nulová varianta plus záměr).
Měření hluku u ChVPS
Stávající hluková zátěž posuzované lokality ze všech stacionárních zdrojů hluku umístěných
v posuzované lokalitě byla zmapována formou měření. Měření bylo provedeno v denní a
noční době. Z měření hluku v mimopracovním prostředí byl zpracován protokol o zkoušce F40/2013, který je součástí Hlukové studie jako Příloha č.1.
Změřené hladiny akustického tlaku A LAeq,8h ze všech stacionárních zdrojů hluku umístěných
v posuzované lokalitě jsou uvedeny v tabulce č. 15.
Tabulka č. 15 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
Číslo měřícího místa

1

2

3

4

37,6

37,7

39,8

41,2

37,0

36,3

38,5

39,0

DENNÍ DOBA - nejhlučnějších 8 po sobě jdoucích hodin
hladina ak. tlaku LAeq,8h [dB]
NOČNÍ DOBA - nejhlučnější 1 noční hodina
hladina ak. tlaku LAeq,8h [dB]

Poznámka.: všechny hodnoty LAeq,T byly měřeny ve specifických časových intervalech, kdy byl hluk z dopravy a
jiných zdrojů hluku nesouvisejících s měřenými zdroji hluku snížen na minimum.

Technické měření hluku
Jako podklad pro zpracování Hlukové studie z provozu záměru bylo provedeno technické
měření hluku. Měření hluku bylo provedeno v blízkosti dominantních zdrojů hluku, které mají
být umístěny na záměru. Měření hluku bylo provedeno pro hluk z provozu elektrická stanice a
z provozu vedení o napěťové hladině 400 kV.
Měření hluku z provozu elektrické stanice

Měření hluku z provozu elektrické stanice bylo provedeno u obdobné elektrické stanice, která
je již v provozu. Naměřené hodnoty LAeq,T včetně podmínek měření jsou uvedeny
v následující tabulce.
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Tabulka č. 16 Naměřené hodnoty LAeq,T
Doba měření

12. 3. 2013, od 10 do 11 h

Místo měření

rozvodna Kletné 400/110kV

Měřící zařízení

zvukoměr B&K 2260, mikrofon B&K 4189, kalibrátor CESVA CB00
mikrofon, byl opatřen krytem proti větru a byl umístěn na stativu ve výšce 1,5 m nad zemí
Umístění mikrofonu
tak, že osa mikrofonu směřovala k měřenému zdroji hluku
v průběhu všech měření, měřené zdroje hluku pracovaly vždy v maximálním hlukovém
Zdroj hluku
režimu
měřený zdroj hluku byl měřen vždy v časovém úseku, kdy hlukové pozadí bylo minimálně
Podmínky měření
15 dB pod úrovní hluku z měřeného zdroje hluku
Charakter hluku
ustálený

Naměřené hodnoty

Rozvodna 420 kV

LAeq,T = 50,0 dB
- měřeno formou průchodu prostorem rozvodny v části, která je minimálně
ovlivněna hlukem z transformátorů
- dominantním zdrojem hluku je sršení na kontaktních místech a korony na
vodičích

Transformátor
Siemens

LAeq,T = 68,0 dB 2 m od transformátoru
- hodnota z technické specifikace transformátoru T40X, ČEPS

LAeq,d
d

-

hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od posuzovaného zdroje hluku
vzdálenost od posuzovaného zdroje hluku, kde byla měřena LAeq,d

Měření hluku z provozu vedení o napěťové hladině 400 kV

Měření hluku z provozu vedení bylo provedeno u identického vedení o napěťové hladině
400 kV, jaké bude použito u záměru. Z měření hluku byl zpracován protokol o zkoušce (ZÚ
Ostrava, 3507/2006). Níže v tabulce č. 17 jsou uvedeny naměřené hodnoty LAeq,T z protokolu
o zkoušce (ZÚ Ostrava, 3507/2006) a to pro měření označené - I. Dvojité vedení na
stožárech (2 x 400 kV), s označením „V443/V444“.
Tabulka č. 17 Naměřené hodnoty LAeq,T
Zdroj hluku
Vzdálenost

Sršení u stožáru č. 10
1)

50 m

pozadí

Koróna mezi stožáry č. 9 a 10
(ve výšce cca 15 m nad zemí)
pod vedením
pozadí

LAeq,T [dB]

31,7
29,7
36,4
33,9
LAeq,T v 50 m od zdroje hluku po korekci na LAeq,T pod vedením (12 m od zdroje hluku)
LAeq,T [dB] po korekci
hluk pozadí
po korekci na hluk pozadí
2)
na hluk pozadí
LAeq,T = 29,5 dB
LAeq,T = 34,2 dB
1)
vzdálenost od zdroje hluku (stožár/vedení), kde bylo provedeno měření hluku
2)
hodnoty LAeq,T zadané do modelového výpočtu

Vstupní údaje zadané do modelového výpočtu
Níže jsou uvedeny stacionární zdroje hluku umístěné na záměru a zadané do modelového
výpočtu. Ostatní zdroje hluku umístěné na záměru jsou pod úrovní hluku ze stacionárních
zdrojů.
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Tabulka č. 18 Stacionární zdroje hluku umístěné na elektrické stanici
2

Zdroj hluku
n
v [m]
S [m ]
d [m]
LAeq,T [dB]
P1
transformátor Siemens T 401
1
1,5
2,0
68,0
P2
transformátor Siemens T 402
1
1,5
2,0
68,0
P3
transformátor Siemens T 403
1
1,5
2,0
68,0
S4
pole ACA08
1
2,0
1 800
50,0
S5
pole ACA07
1
2,0
1 800
50,0
S6
pole ACA06
1
2,0
1 800
50,0
S7
pole ACA05
1
2,0
1 800
50,0
rozvodna 420kV
S8
pole ACA04
1
2,0
1 800
50,0
S9
pole ACA03
1
2,0
1 800
50,0
S10
pole ACA02
1
2,0
1 800
50,0
S11
pole ACA01
1
2,0
1 800
50,0
U všech zdrojů hluku P1 - P3 a S4 - S11 uvažujeme, že jsou v provozu po celou denní i noční dobu.

Tabulka č. 19 Stacionární zdroje hluku umístěné na elektrickém vedení
Zdroj hluku
P12
P13
sršení u
P14
stožáru el.
vedení
P15
P16
L17
L18
koróna mezi
L19
stožáry
L20
L21

Umístění
stožár vedení 1
stožár vedení 1
stožár vedení R1
stožár vedení R127
stožár vedení R127a
vedení mezi TF stožárem 1
vedení mezi stožáry 1 a 2
vedení mezi stožáry 2 a R1
vedení mezi stožáry R1 a R127
vedení mezi stožáry R1 a R127a

n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

v [m]
30
30
30
30
30
15
15
15
15
15

LAeq,T [dB]
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
34,2
34,2
34,2
34,2
34,2

d [m]
50
50
50
50
50
12
12
12
12
12

U všech zdrojů hluku P12 - P16 a L17 - L21 uvažujeme, že jsou v provozu po celou denní i noční dobu.
LAeq,T Sdnv-

hladina akustického tlaku A ve vzdálenosti d od posuzovaného zdroje hluku
plocha zdroje hluku, na které byly naměřena LAeq,T
vzdálenost od posuzovaného zdroje hluku, kde byla měřena LAeq,T
počet zdrojů hluku
výška nad terénem

P1 - P3

akustické parametry z technické specifikace transformátoru T40X, ČEPS

S1 - S11

akustické parametry viz. tabulka č. 16 (rozvodna Kletné 400/110kV)

P12 - P16

akustické parametry viz. tabulka č. 17 (měření ZÚ Ostrava 3507/2006)

L17 - L21

akustické parametry viz. tabulka č. 17 (měření ZÚ Ostrava 3507/2006)
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Tabulka č. 20 Umístění stacionárních zdrojů hluku

Tabulka č. 21 Detail umístění stacionárních zdrojů hluku v elektrické stanici

Modelový výpočet
Pouze posuzovaný záměr

Tabulka č. 22 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku
DENNÍ I NOČNÍ DOBA

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

Číslo bodu
1
2
3
4
b) posuzovaný záměr
30,6
24,6
26,2
28,2
Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin a pro 1
nejhlučnější noční hodinu.
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Celková hluková situace

Tabulka č. 23 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku
DENNÍ DOBA

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

Číslo bodu

1

2

3

a) nulový stav (měření)
37,6
37,7
39,8
b) posuzovaný záměr
30,6
24,6
26,2
c) aktivní stav (nulový stav plus záměr)
38,4
37,9
40,0
změna c) oproti a)
0,8
0,2
0,2
Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin.

4
41,2
28,2
41,4
0,2

Tabulka č. 24 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku
NOČNÍ DOBA

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

Číslo bodu

1

2

a) nulový stav (měření)
37,0
36,3
b) posuzovaný záměr
30,6
24,6
c) aktivní stav (nulový stav plus záměr)
37,9
36,6
změna c) oproti a)
0,9
0,3
Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 1 nejhlučnější noční hodinu.

3

4

38,5
26,2
38,7
0,2

39,0
28,2
39,3
0,3

Obrázek č. 6 Zobrazení hlukových pásem a izofon ze stacionárních zdrojů hluku

Shrnutí vypočtených hodnot
Stavební činnost

Tabulka č. 25 Porovnání s hygienickými limity pro stavební činnost
DENNÍ DOBA 7 - 21 h (T=14 h)
hygienický limit
stavba záměru
hygienický limit splněn

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]
2
3
4
65,0
46,1
49,1
55,7
42,9
ano
ano
ano
ano
1

Ve všech modelových bodech bude v denní době (7 - 21 h) pro hluk ze stavební
činnosti spolehlivě splněn hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb.
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Provoz záměru

Tabulka č. 26 Ekvivalentní hladina akustického tlaku A
DENNÍ A NOČNÍ DOBA

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,T [dB]

číslo bodu

1

2

hygienický limit
posuzovaný záměr

3

4

26,2

28,2

50,0 / 40,0
30,6

24,6

hygienický limit splněn
ano
ano
ano
ano
Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin a pro 1
nejhlučnější noční hodinu.
50,0 / 40,0 - denní doba / noční doba

Ve všech modelových bodech budou v denní i noční době pro hluk ze stacionárních
zdrojů hluku umístěných na záměru spolehlivě splněny hygienické limity pro chráněný
venkovní prostor staveb.
Celková hluková situace

Tabulka č. 27 Porovnání s hygienickými limity - DENNÍ DOBA
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,8h [dB]

DENNÍ DOBA - nejhlučnějších 8 po sobě
jdoucích hodin

1

2

hygienický limit

3

4

50,0

a) nulový stav (měření)

37,6

37,7

39,8

41,2

b) posuzovaný záměr

30,6

24,6

26,2

28,2

c) aktivní stav (nulový stav plus záměr)

38,4

37,9

40,0

41,4

změna c) oproti a)

0,8
ano

0,2
ano

0,2
ano

0,2
ano

hygienický limit splněn

Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin.

Tabulka č. 28 Porovnání s hygienickými limity - NOČNÍ DOBA
NOČNÍ DOBA - nejhlučnější noční hodina

Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,1h [dB]
2
3
4
1

hygienický limit

40,0

a) nulový stav (měření)

37,0

36,3

38,5

39,0

b) posuzovaný záměr

30,6

24,6

26,2

28,2

c) aktivní stav (nulový stav plus záměr)

37,9

36,6

38,7

39,3

změna c) oproti a)

0,9
ano

0,3
ano

0,2
ano

0,3
ano

hygienický limit splněn

Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 1 nejhlučnější noční hodinu.

Ve všech modelových bodech i u všech řešených variant (nulová, záměr, aktivní)
budou v denní i noční době pro hluk ze všech stacionárních zdrojů hluku umístěných
v posuzované lokalitě spolehlivě splněny hygienické limity pro chráněný venkovní
prostor staveb.
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Protihluková opatření
Při dodržení vstupních akustických parametrů použitých v modelovém výpočtu, nejsou
u posuzovaného záměru nutná žádná protihluková opatření.
B.III.4.2 Ochranná pásma
V okolí elektrické stanice se vyskytují ochranná pásma technické infrastruktury, která jsou
vytýčena z různých důvodů. Jedná se především o ochranná pásma podzemního vedení
elektrické energie nn a vn a sdělovacího vedení (vše dle energetického zákona), dále
ochranné pásmo vodovodů (potrubí užitkové vody 2 x DN 800 a 1 x DN 350) a ochranné
pásmo pozemních komunikací.
V okolí trasy vedení se nevyskytuje žádné ochranné pásmo technické infrastruktury.
Trasa vedení protíná ochranné pásmo navržené trasy VRT vysokorychlostní tratě.
Ochranná pásma elektrických zařízení
Ochranným pásmem elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení
určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Tento
prostor je jednak určen k zajištění ochrany zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny před účinky
vnějších vlivů a tím ke zvýšení spolehlivosti jejich provozu a jednak vytváří podmínky pro
bezpečnost osob a jejich majetku nacházejícího se v blízkosti elektrických zařízení.
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo územního
souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden
z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která
je od krajního vodiče vedení na obě jeho strany. Velikost ochranného pásma je uvedena
v následující tabulce.
Tabulka č. 29 Ochranné pásmo venkovního vedení
Napěťová hladina

Velikost ochranného pásma [m]

nad 1 kV do 35 kV včetně
1. Pro vodiče bez izolace
2. Pro vodiče s izolací základní
3. Pro závěsná kabelová vedení

7
2
1

nad 35 kV do 110 kV včetně
1. Pro vodiče bez izolace
2. Pro vodiče s izolací základní

12
5

nad 110 kV do 220kV včetně

15

nad 220 kV do 400 kV včetně

20

nad 400 kV

30

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické
stanice 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,
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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.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst
porosty nad výšku 3 m.
V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět
vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy je vymezeno vzdáleností od
krajního kabelu po obou stranách ve vzdálenosti uvedené v následující tabulce.
Tabulka č. 30 Ochranné pásmo podzemních vedení
Napěťová hladina

Velikost ochranného pásma [m]

do 110 kV

1

nad 110 kV

3

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno provádět bez souhlasu zemní práce,
zřizovat stavby a umisťovat konstrukce, které by znemožňovaly přístup k vedení, vysazovat
trvalé porosty a přejíždět mechanismy nad 6 tun.
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti:
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách
20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva;
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m
od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech;
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech
směrech;
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.
Ochranné pásmo výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m od vnějšího líce obvodového pláště výrobny elektřiny.
Ochranná pásma dalších zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění
Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského
zařízení, který činí:
a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí
plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu;
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu;
c) u technologických objektů 4 m od půdorysu.
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Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma,
která energetický zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velikosti zařízení v rozmezí
20 až 300 m.
Ochranné pásmo zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie je vymezeno svislými rovinami
vedenými po obou stranách, ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a
vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve
svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001Sb., v platném znění
Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou uvedena v následující tabulce.
Tabulka č. 31 Ochranná pásma vodovodů a kanalizací
Průměr potrubí

Velikost ochranného pásma [m]

do DN 500

1,5

nad DN 500

2,5

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí
hodnoty stanovené ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí
Tyto ochranná pásma stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné prováděcí vyhlášky.
V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí vzdálenosti,
hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce
kabelové trasy. V některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m.
Hloubka ochranného pásma činí 3 m a výška 3 m (měřeno od úrovně terénu). Stejné hodnoty
platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení.
V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat jiná podobná zařízení nebo
skládky materiálu a provádět jiné činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly
přístup ke kabelům a ostatním zařízením. Dále se v ochranném pásmu nesmějí zřizovat
elektrická vedení, železné konstrukce, plynojemy, jeřáby, věže, vysazovat porosty a ani měnit
tvar půdy, pokud by výsledek těchto činností mohl rušit provoz rádiového zařízení.
Ochranná pásma podél dopravních staveb
Ochranná pásma týkající se ochrany dopravy jsou stanovena v jednotlivých zákonech
vydávaných převážně Ministerstvem dopravy.
Ochranné pásmo drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových je vymezeno
v následující tabulce.
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Tabulka č. 32 Ochranná pásma drah
Ochranné pásmo vymezeno svislou plochou vedenou
u celostátní a regionální dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy
u celostátních drah vybudovaných pro rychlost vyšší jak 160 km/h – 100 m od osy krajní koleje, nejméně však 30
m od hranice obvodu dráhy
u vlečky 30 m od osy krajní koleje
u speciální dráhy 30 m od hranic obvodu dráhy
u tunelů speciální dráhy 35 m od osy krajní koleje
u lanové dráhy 10 m od nosného lana, dopravního lana nebo osy krajní koleje
u dráhy tramvajové a trolejbusové 30 m od osy krajní koleje nebo krajního trolejového drátu

Pro dráhy vedené na pozemních komunikacích a vlečku v zavřeném prostoru provozovny
nebo v obvodu přístavu se ochranné pásmo nezřizuje. V ochranném pásmu dráhy lze
veškeré stavby zřizovat pouze se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek jím
stanovených.
Vymezení ochranných pásem u silnic, dálnic a místních komunikací stanovuje prováděcí
vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích jako území ohraničené svislými plochami
vedenými po obou stranách komunikace.
Tabulka č. 33 Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací
Silnice, dálnice a místní komunikace
od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice budované
jako rychlostní komunikace
od osy vozovky silnice I. třídy
od osy vozovky silnice II. třídy a místní komunikace, pokud je budována
jako rychlostní komunikace
od vozovky silnice III. třídy
od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy

Velikost ochranného pásma [m]
100
50
25
20
15

Dle §32 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
lze provádět stavební činnost v silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení
vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených:
a) provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení nebo ohlášení
stavebnímu úřadu.
b) provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu
k niveletě vozovky.
Ustanoveními tohoto odstavce nejsou dotčeny předpisy o územním plánování a o stavebním
řádu.
Povolení podle předchozího odstavce se nevyžaduje pro stavby čekáren linkové autobusové
dopravy, zařízení tramvajových a trolejových drah, telekomunikačních a energetických
vedení a pro stavby související s úpravou odtokových poměrů.
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Z hlediska problematiky ochranných pásem je navrhovaná trasa příjezdové komunikace
k plánované elektrické stanici v kolizi s technickou infrastrukturou umístěnou v dotčeném
území. Kolizí navrhované trasy příjezdové komunikace se bude zabývat až další stupeň
projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR). Při zajištění
dodržování podmínek uvedených v ZOV, nebude stávající technická infrastruktura staveništní
dopravou porušena.

B.III.5. Doplňující údaje
U hodnoceného záměru se částečně předpokládá konflikt s estetickými hodnotami, i přestože
je okolní krajina výrazně pozměněna industriálními prvky. Osazením trasy stožáry typu
DONAU lze s ohledem na minimální možné technické parametry podpěrných konstrukcí,
kterými jsou výška stožárů a šíře ochranného pásma, lze považovat za vliv přijatelný.
Výstavba předmětného záměru nepředstavuje významné negativní ovlivnění krajinného rázu.
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C. ÚDAJE O STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
Dotčené území se nachází v Moravskoslezském kraji.
Moravskoslezský kraj se rozprostírá na severovýchodě České republiky a tvoří jednu z
jejích okrajových částí. Na severu a východě hraničí s polskými vojvodstvími - Slezským a
Opolským - a na jihovýchodě, pak se slovenským Žilinským krajem.
Obec Dětmarovice leží severozápadním směrem od města Karviná. Obec se rozkládá v
blízkosti toku řeky Olše, která ústí do řeky Odry. Západně od obce leží město Bohumín,
jihozápadním směrem město Orlová. Východním směrem od obce se na pravém břehu řeky
Olše nachází komplex 15 rybníků. Obec je plná kontrastů. Na straně jedné průmysl, krajina
protkaná dráty a stožáry vysokého napětí a na straně druhé převažují místa uprostřed
zeleně, zejména lesy a louky. Z kopců v okolí obce jsou úžasné pohledy na okolní města
Orlová a Karviná, či do sousedního Polska. Nejvýše položeným místem nad obcí je severním
směrem Něbrojův kopec (251 m n. m.).
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. V první době patřila obec do majetku
těšínských knížat. V roce 1362 byla polovina Dětmarovic prodána Držkovi z Věřňovic. Rod
Držkových vystřídal rod z Březovic. Roku 1792 koupil Dětmarovice Jan Larisch a spojil je s
karvinskými statky. Obec patřila k fryštátskému soudnímu okresu až do roku 1855, kdy
připadla k bohumínskému smíšenému okresu, od roku 1868 byl pak tento okres začleněn
pod hejmanství ve Fryštátě. Od roku 1949 patří obec do okresu Karviná. V lokalitě Bendova
usedlost se nachází pět památných stromů – tři lípy malolisté a dva duby letní. Jsou to jediné
přírodní chráněné prvky na katastru obce.
Nejvýznamnější tok v trase vedení je řeka Olše, vedení dále kříží páteřní tok Mlýnka.
Částečně se záměr nachází v záplavovém území, především u napojení na stávající vedení
s označením V 443 u stožáru č. 127 a 127a.
Elektrická stanice a trasa vedení nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulaci vod
ani do žádného ochranného pásma vodního zdroje.
Trasa vedení zasahuje do Evropsky významné lokality CZ0813457 Niva Olše – Věřnovice a
prochází Ptačí oblastí CZ0811021 Heřmanský stav – Odra – Poolší.
Záměr svým umístěním nezasahuje do žádného velkoplošně ani maloplošně chráněného
území.
Umístěním záměru dochází ke střetu s chráněným ložiskovým územím Čs. část
Hornoslezské pánve a výhradním ložiskem schváleného prognózního zdroje Dětmarovice –
Petrovice. V okolí záměru se dále vyskytuje výhradní ložisko prognózního zdroje
Dětmarovice a ložiska nevyhrazených nerostů Dolní Lutyně – Velké Lány. Dotčené území
není poddolované.
V okolí záměru se nacházejí památné stromy v obci Dětmarovice a Závada.
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C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny je definován v §3 odst. a) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Ochrana ÚSES, tvořících jeho základ,
je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, jeho vytváření je veřejným zájmem, na
němž se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Jde především o následující požadavky:
• ochrana ekostabilizační funkce stávajících skladebných částí (umisťování staveb,
úprava vodních toků a nádrží, pozemkové úpravy, těžba nerostů, změny kultur
pozemků),
• ochrana územní rezervy pro navrhované skladebné části,
• vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu.
Posláním ÚSES je zabezpečit uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení
na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro její mnohostranné využívání.
Vymezení a hodnocení ÚSES a jejich tvorba je stanovena vyhláškou MŽP č. 393/1012 Sb.,
v platném znění. Za jeho odbornou správnost odpovídají orgány ochrany přírody, které
spolupracují s orgány územního plánování, vodohospodářskými, ochrany zemědělského
půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku,
s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na okolní,
antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin,
živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a
jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho
užitečných funkcí.
Základní jednotkou ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Biocentra jsou prostory umožňující
existenci a nerušený vývoj přirozených ekosystémů. Biokoridory jsou lineární úseky krajiny
s vyšší ekologickou bohatostí, které umožňují migraci organismů, spojují biocentra a vytváří
územní systém ekologické stability krajiny.
Biokoridory a biocentra se podle svého významu člení na:
Regionální – rozsah jejich významu a stabilizující funkce či funkce migrační je místního
významu. Reprezentativní regionální biocentrum reprezentuje ekosystémy typické pro
daný typ biochory. Kontaktní regionální biocentrum umožňuje kontakt reprezentativních
ekosystémů. Unikátní biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy. Regionální
biokoridory propojují regionální biocentra a zajišťují migraci organizmů po regionálně
významných migračních trasách.
Nadregionální – rozsah a jejich význam překračuje bioregion. Reprezentativní
nadregionální biocentrum reprezentuje typický soubor ekosystémů daného bioregionu
a umožňuje přežití organismů k těmto ekosystémům náležejících. Unikátní nadregionální
biocentrum zahrnuje významné specifické ekosystémy.
V daném případě se v blízkosti umístění elektrické stanice a vedení zvn vyskytuje
nadregionální biokoridor 98 Černý les - hranice ČR, který směřuje v severovýchodní části
řešeného území napříč přes údolí Odry mezi Ostravou a Bohumínem a dále k severovýchodu
do Polska. Typ osy dle migrujících společenstev je zde mezofilní hájové. Osa neregionálního
biokoridoru je v dostatečné vzdálenosti od záměru.
Trasa vedení prochází přes regionální biokoridor 949 Bezdínek - Lužní lesy Olše. Tento
biokoridor je charakterizován břehovými porosty především olše, topoly a vrby. Dále se v
okolí záměru vyskytují regionální biocentra 338 Bezdínek, kde se v jeho východní části
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vyskytují převážně olše a v západní části převažují vrby, dále topoly, jasany, duby a 321
Lužské lesy Olše, zde se vyskytuje v nivě Olše měkký luh s převahou vrb.

C.I.2. Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných
principů všechny státy Evropské unie. Vytvoření soustavy NATURA 2000 ukládají dva
nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody:
směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků, (nahrazuje směrnici Rady
79/409/EHS)
směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin
Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a
nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Záměrem NATURA 2000 je
ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně
stanovených kritérií. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené,
vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.
Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky
významných lokalit.
C.I.2.1 Identifikace dotčených lokalit
V rámci Hodnocení vlivů záměru dle §45i zákona 114/1992 Sb., v platném znění (viz příloha
č. 8) 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 záměru, 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.
Ovlivnění předmětů ochrany 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 se v potencionálním dosahu vlivů záměru žádná nenachází.
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Obrázek č. 7 Poloha záměru a lokalit soustavy Natura 2000

(červeně EVL, modře PO, šipka – lokalizace záměru)
Stručný popis dotčených lokalit
Ptačí oblast – CZ0811021 Heřmanský stav – Odra - Poolší
Lokalita o rozloze 3100,9 ha 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.
Obrázek č. 8 Ptačí oblast

(Zdroj: www.geoportal.cz)

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.
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Biota: Území PO charakterizují různá vodní a mokřadní společenstva, na které je vázáno
široké spektrum ptačích druhů, rozsáhlé plochy rákosin umožňují hnízdění specializovaných
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,
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
Evropsky významná lokalita – CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice
Lokalita o rozloze 554 ha 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.
Obrázek č. 9 Evropsky významná lokalita

(Zdroj: www.geoportal.cz)

Území je vyhlášeno k ochraně dvou druhů živočichů z přílohy II. směrnice o stanovištích:
páchníka hnědého a kuňky žlutobřiché.
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C.I.2.2 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, které je dotčené záměrem.
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 nad 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.
C.I.2.3 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.
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.
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, anebo 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
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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
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.
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
Příčinou je hlavně ztráta 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)
Biologie a ekologie
Životním prostředím tohoto druhu jsou rybníky s hustými břehovými porosty, bažiny, rákosiny
a 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.
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.
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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.
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.

C.I.3. Zvláště chráněná území
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště
chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany.
Mezi tzv. velkoplošná zvláště chráněná území patří

Národní parky - NP
Chráněné krajinné oblast – CHKO
Mezi tzv. maloplošná zvláště chráněná území patří

Národní přírodní rezervace - NPR
Přírodní rezervace - PR
Národní přírodní památky NPP
Přírodní památky – PP
Velkoplošná chráněná území
Záměr nezasahuje ani se v okolí nevyskytuje žádné velkoplošně chráněné území.
Maloplošná chráněná území
Záměr nezasahuje do žádného maloplošně chráněného území.
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C.I.4. Přírodní parky
Elektrická stanice a trasa vedení neprochází přes žádný přírodní park.

C.I.5. Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny, který utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody
jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
porosty, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s §4 odst. 2 zákon,
opatřit závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody.
V hodnoceném území jsou VKP lesy, vodní tok Olše a její údolní niva.
Realizací záměru nedojde k dotčení registrovaných významných krajinných prvků.

C.I.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historický vývoj krajiny
Osídlení regionu Karvinska je málo zmapováno. Rozvoj souvisí až s vytvářením ostravskokarvinské průmyslové aglomerace v průběhu 19. století. Do té doby se vyvíjelo území v rámci
Těšínského knížectví. Ve 13. stol. vznikaly četné osady a vytvářelo se souvislé osídlení.
Nové a výrazné osídlení oblasti je v období 18. století a souvisí s rozvojem hornictví (první
důlní vrt 1776 v Karviné). K hospodářskému rozkvětu regionu výrazně přispělo jeho napojení
na budovaný systém železničních drah. Tím začíná formace ostravsko-karvinské průmyslové
aglomerace.
První písemná zmínka o obci Dětmarovice pochází z roku 1305. V první době patřila obec do
majetku těšínských knížat. V roce 1362 byla polovina Dětmarovic prodána Držkovi z
Věřňovic. Rod Držkových vystřídal rod z Březovic. Roku 1792 koupil Dětmarovice Jan
Larisch a spojil je s karvinskými statky. Obec patřila k fryštátskému soudnímu okresu až do
roku 1855, kdy připadla k bohumínskému smíšenému okresu, od roku 1868 byl pak tento
okres začleněn pod hejtmanství ve Fryštátě. Od roku 1949 patří obec do okresu Karviná.
Obec Závada je součástí obce Petrovice u Karviné. První písemné zmínky o území dnešního
města Karviná pochází z roku 1268, první písemná zmínka o obci Petrovice je z roku 1305.
Protože leží na území Slezska, prošla obec během své historie zajímavým vývojem z
hlediska státního: patřila pod Polské království, České království, později pod RakouskoUhersko. Součástí ČR se stala až roku 1920. Skládá se ze čtyř částí, které byly několikrát
sloučeny a zase rozděleny.
Původně se jednalo o zemědělskou krajinu s vysokým podílem orné půdy a luk
soustředěných podél meandrujících toků. Osídlení charakterizují znaky pozdně středověké
kolonizace. Obydlí je soustředěno podél cest. Linie železnice byla důležitou dopravní
spojnicí, jak ukazuje i historické mapování.
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Obrázek č. 10 Zájmové území – III. Vojenské mapování

C.I.7. Území hustě zalidněná
Elektrická stanice se nachází v katastrálním území Dětmarovice. Trasa vedení prochází přes
2 katastrální území. Dle údajů z Českého statického úřadu za rok 2012 bydlí v širším
zájmovém území 9462 obyvatel. Přehled dotčených obcí s uvedením počtů obyvatel je
uveden v následující tabulce. Naprostá většina obyvatel trvale žije v urbanizované zástavbě
(města, obce) přičemž trasa vedení prochází převážně volnou krajinnou.
Tabulka č. 34 Hustota zalidnění
Obec

Katastrální území

Počet obyvatel

Dětmarovice

Dětmarovice

4107

Petrovice u Karviné

Závada nad Olší

5355

C.I.8. Staré ekologické zátěže a území zatěžována nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže a kontaminovaná území se v zájmovém území nenacházejí.

C.I.9. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v dotčeném území nejsou známy.

C.II. Charakteristika
v dotčeném území

současného

stavu

životního

prostředí

Před realizací předmětného záměru v území byly sledovány především tyto složky životního
prostředí: ovzduší a klima, voda, půda, horninové prostředí a přírodní zdroje, fauna a flóra,
ekosystémy, krajina, obyvatelstvo, hmotný majetek, kulturní památky.

C.II.1. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji
Hlavním zdrojem emisí, který nejvíce ovlivňuje kvalitu ovzduší v kraji, jsou prachové částice
z provozu motorových vozidel, těžkého průmyslu, výroby energií a vytápění domácností. Na
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vytváření emisí SO2 se nejvíce podílí výroba energií a surového železa. V kraji došlo
k nárůstu emisí SO2 ze zdrojů REZZO 1 naopak u zdrojů REZZO 2 došlo k poklesu emisí o
25%. V roce 2010 došlo k navýšení emisí TZL a NOx vlivem zvýšení průmyslové výroby a
energií oproti roku 2009. Hlavní vliv na nárůst emisí TZL mají především zdroje REZZO 1.
V rámci kraje došlo meziročně k výraznému navýšení emisí oxidu uhelnatého zejména vlivem
navýšení výroby surového železa především u zdroje REZZO 1. Významné snížení emisí
bylo dosaženo u těkavých látek (VOC), z důvodu snížení emisí ze zdrojů REZZO 3.
K nárůstu emisí VOC došlo u zdrojů REZZO 1 a v menší míře i u zdrojů REZZO 2.
Imisní situace se významně zhoršila. Došlo k navýšení imisních koncentrací, zejména
suspendovaných částic frakce PM10.
Vlastní provoz elektrické stanice a vedení zvn není zdroj znečištění ovzduší.

C.II.2. Voda
C.II.2.1 Hydrologie (povrchové vody - vodní toky)
Vodní útvary povrchových vod
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) 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.
Dané území náleží do mezinárodní oblasti povodí Odry.
Dané území náleží do oblasti povodí ČR - Odra.
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Obrázek č. 11 Oblasti povodí ČR a jejich administrativní uspořádání

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

Nejvýznamnější tok v lokalitě umístění předmětného záměru je řeka Olše.
Olše
Řeka pramení nedaleko polské vesnice Istebna ve Slezských Beskydech v nadmořské výšce
840 – 880 m. V horní části od Jablunkova po Třinec tvoří hranici mezi Slezskými a
Moravskoslezskými Beskydy. Od Těšína ke Karviné a od Závady k ústí tvoří česko-polskou
hranici. Vlévá se do řeky Odry ve výši 195 m n. m. Je 99 km dlouhá. Povodí má rozlohu
1118 km², z toho 479 km² na území Polska.
Obrázek č. 12 Vodní toky v okolí umístění záměru

(Zdroj: http://heis.vuv.cz)
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Tabulka č. 35 Charakteristika vodních toků
Název toku

ID vodního
toku

Celková
délka (řkm)

Významnost toku

Olše

10 100 039

73,106

hlavní tok

Mlýnka

10 216 109

6,061

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

Významné vodní toky
Dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., trasa vedení kříží významný vodní
tok Olše. Celý tento tok je vymezený v kategorii významný, jehož délka v této kategorii činí
72,6 řkm.
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.
Omezení v záplavových územích
V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s
výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí
opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se
zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění
srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování
konstrukcí chmelnic, 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.
V aktivní zóně je dále zakázáno:
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět
terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod;
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty;
c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky;
d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.
Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné
povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo
zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
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Trasa vedení prochází přes záplavová území těchto vodních toků, které jsou ve správě
Povodí Odry, statní podnik:
• Olše (IDVT 10100039)
• Petrůvka (IDVT 10100347)
Obrázek č. 13 Záplavové území Olše a Petrůvka

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

C.II.2.2 Hydrogeologie území (podzemní vody)
Vodní útvary podzemní vody
Vodní útvar je dle § 2 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) 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 podzemní vody je 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.
Vodní útvary podzemních vod jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vertikálních
vrstvách (svrchní útvary kvartérních sedimentů a coniaku, útvary základní vrstvy, útvary
bazálního křídového kolektoru).
Hydrogeologické rajony jsou § 2 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území s obdobnými
hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody.
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Obrázek č. 14 Hydrogeologické rajóny

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

ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:
ID hydrogeologického rajonu:
Název hydrogeologického rajonu:
Pozice hydrogeologického rajonu:

2261
Ostravská pánev – ostravská část
základní vrstva
2262
Ostravská část – karvinská část
základní vrstva

C.II.2.3 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle §28 zákona č. 254/2001Sb., vodní zákon
v platném znění, jsou oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou
akumulaci vod, vyhlašuje vláda nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
V chráněné oblasti akumulace vod je mj. zakázáno:
a) zmenšovat rozsah lesních pozemků;
b) odvodňovat lesní pozemky;
c) odvodňovat zemědělské pozemky;
d) těžit rašelinu;
e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k
odkrytí souvislé hladiny podzemních vod.
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod dle §28a vodního zákona, jsou plochy
morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod pro snížení
nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich územní ochraně před jinými aktivitami
vymezit v Politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná
pro akumulaci povrchových vod. V těchto územích lze měnit dosavadní využití, umisťovat
stavby a provádět další činnosti pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží
jejich budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.
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Obrázek č. 15 Chráněná oblast přirozené akumulace vod na území ČR

(Zdroj: www.geoportal.cz)

Nová elektrická stanice a trasa vedení nezasahují do žádné chráněné oblasti přirozené
akumulace vod.
Nejbližší chráněná oblast přirozené akumulace vod Beskydy, která byla vyhlášena Nařízením
vlády č. 40/1978 Sb., se nachází cca 26 km od umístění elektrické stanice.
C.II.2.4 Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů slouží dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a
zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo
využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10.000 m3 za rok
a stanoví je vodoprávní úřad. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit
ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě.
Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení ochranného pásma
též změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.
Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma

a) I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí jímacího nebo
odběrného zařízení;
b) II. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v územích stanovených vodoprávním
úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti.
V evidenci jsou i ochranná pásma vodních zdrojů vymezená dřívější legislativou.
V evidenci jsou označena takto:
a) I. stupeň
b) II. stupeň
c) PHO2a - dřívější dělení 2. ochranného pásma
d) PHO2b - dřívější dělení 2. ochranného pásma
e) PHO3 - z dřívějšího dělení ochranných pásem
f) nerozlišený stupeň
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V místě umístění elektrické stanice a trasy vedení se nevyskytují žádná ochranná pásma
vodního zdroje.
V okolí umístění záměru u obce Dolní Lutyně vzdálené 5 km západním směrem od elektrické
stanice se nachází bezejmenné ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně. Dále u obce
Doubrava ve vzdálenosti 3,5 km jižním směrem od elektrické stanice leží ochranné pásmo
vodního zdroje I. a II. stupně Špluchov.
C.II.2.5 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod stolních, přírodní léčebné lázně a
lázeňská místa prohlášená podle dříve platných právních předpisů se považují za přírodní
léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně a lázeňská místa
osvědčené nebo stanovené podle zákona č. 164/2001 Sb., v platném znění – lázeňský zákon
(§ 44 odst. 1).
Ochranné pásmo I. stupně se stanoví pro území zahrnující zpravidla okolí výstupu zdroje.
Ochranné pásmo II. stupně se stanoví k ochraně zřídelní struktury zdroje, popřípadě
infiltračního území zřídelní struktury zdroje nebo jeho části nebo infiltračního území zdroje
nebo jeho části. Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje peloidu se stanoví zejména k
ochraně hydraulických poměrů zdroje. V rámci ochranného pásma II. stupně se podle stupně
ochrany vymezuje dílčí ochranné pásmo II A a II B.
Ochranná pásma a prozatímní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů
přírodních minerálních vod stolních stanovená podle dosavadních právních předpisů se
považují za ochranná pásma podle zákona č. 164/2001 Sb., s tím, že ochranná pásma zdroje
II. a III. stupně se považují za ochranné pásmo II. stupně podle § 23 odst. 2 (§ 44 odst. 2).
Záměr se nedotýká žádných lokalit v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.
C.II.2.6 Území citlivá na živiny – zranitelné oblasti dle směrnice 91/676/EHS
Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:
a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné
vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosáhnout;
b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských
zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.
Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 103/2003 Sb., v platném znění o
stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.
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Obrázek č. 16 Zranitelné oblasti pro celou ČR

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

Dotčené území se nenachází ve zranitelné oblasti.
C.II.2.7 Citlivé oblasti
Citlivé oblasti jsou § 32 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) definovány jako vodní útvary povrchových vod:
a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace
živin k nežádoucímu stavu jakosti vod;
b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l;
c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění
odpadních vod.
Citlivé oblasti jsou stanoveny nařízením vlády č. 61/2003 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 § 10 odst. 1 nařízením vlády č. 61/2003 Sb., jsou všechny povrchové vody na území
České republiky vymezeny jako citlivé oblasti.
Dotčené území se tedy nachází v citlivé oblasti.

C.II.3. Půda
K trvalému záboru ZPF a trvalému omezení PUPFL dojde u pozemků určených k výstavbě
elektrické stanice a stožárových míst. Ostatní pozemky budou dočasně vyňaty pouze po
dobu výstavby, pozemky určené k plnění funkce lesa dotčené ochranným pásmem budou
omezeny v užívání. Přesná lokalizace stožárových míst není v této fázi přípravy akce přesně
definována.
Skupiny půdních typů
Právním předpisem, kterým se stanovuje charakteristika bonitovaných půdně ekologických
jednotek (BPEJ) a postup pro jejich vedení a aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství
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č. 327/1998 Sb., v platném znění. Hlavní půdní jednotka (HPJ) je účelovým seskupením
půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem,
subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu,
popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením.
Během bonitačního průzkumu bylo vymezeno 2199 BPEJ, tato základní skupina byla dále
rozřazena do následujících 13 skupin půdních typů:
1. Skupina půd převážně černozemního charakteru (HPJ 01-08) - do této skupiny patří
všechny černozemě, dále k této skupině byly přiřazeny půdy podobných vlastností. V této
skupině se nevyskytuje větší skeletovitost, pokud existuje, má původ v terasovitých
štěrcích nebo je původu flyšového. Výskyt půd černozemního typu je v naprosté většině
soustředěn ve velmi teplém a v teplých klimatických regionech, výjimku tvoří
nečernozemní půdy v rámci erodovaných půd.
2. Skupina hnědozemí (HPJ 09-13) - do této skupiny patří převážně hnědozemě a slabě
oglejené hnědozemě s méně výrazným procesem illimerizace. Půdy této skupiny jsou
středně těžké až těžké, většinou bez skeletu, velmi hluboké. Vlhkostní poměry jsou
převážně příznivé.
3. Skupina luvizemě (HPJ 14-17) - skupina půd s výrazným procesem illimerizace.
Luvizemě mají pod ornicí plavý eluviální horizont, sahající do hloubky 0,3-0,4 m.
Přechodný horizont s poprašky často jazykovitě proniká do iluviálního horizontu. Připouští
se jen slabý znak oglejení. Charakteristickým substrátem jsou sprašové pokryvy a
svahoviny, většinou bezskeletovité, vyskytující se převážně v rovinatém reliéfu.
4. Skupina půd rendzin a pararendzin (HPJ 18-20) - skupina zahrnuje renziny hnědé a
pararendziny, včetně slabě oglejených variet, vytvořené na typických karbonátových
horninách nebo zeminách. Půdní profil středně hluboký až hluboký. Obsah skeletu je
závislý na půdotvorném substrátu. Vláhové poměry jsou dobré až dočasně nepříznivé.
5. Skupina půd na píscích a štěrkopíscích a substrátech jim podobných, včetně
slabě oglejených variet (regozemě) (HPJ 21-23) - skupina, která sdružuje všechny půdy
na uvedených substrátech, popř. s podložím méně propustným, lehkého nebo lehčího
středně těžkého zrnitostního rázu, značně závislé na srážkách během vegetačního
období.
6. Skupina kambizemě (HPJ 24-33) - tato skupina zahrnuje převážně půdy na pevných
horninách. Z této skupiny byly vyčleněny půdy silně skeletovité – mělké, silně sklonité a
některé lehké i těžké půdy jako samostatné skupiny. Kambizemě jsou typické půdy
pahorkatin a nižších a středních poloh vrchovin.
7. Skupina silně kyselých půd mírně chladné a chladné oblasti (kambizemě
dystrické, podzoly, kryptopodzoly) (HPJ 34-36) - tyto půdy se vyvinuly ve vyšších
polohách vrchovin a v horách. Typickým znakem těchto půd je vyšší obsah méně
kvalitního humusu a silně kyselá nebo kyselá půdní reakce. Třídění je založeno na
příslušnosti ke klimatickému regionu a na zrnitostním složení.
8. Skupina mělkých půd - kambizemě, rankery, litozemě (HPJ 37-39)- tato skupina
zahrnuje půdy vyznačující se malou mocností půdního profilu a převážně výraznou
skeletovitostí.
9. Skupina půd velmi sklonitých poloh (HPJ 40-41)- tato skupina zahrnuje půdy o
sklonitosti větší než 12°. Tuto skupinu rozlišujeme do dvou kateg orií: kód sklonitosti 4 (nad
12°) a 5-6 (nad 17°).
10. Skupina oglejených (mramorovaných) půd – pseudogleje (HPJ 42-54) - základním
znakem této skupiny půd je periodické převlhčení profilu, především v jarním období. Na
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rozdíl od luvizemí musí mít půdní profil výrazné znaky periodického povrchového
převlhčení. Tyto půdy jsou rozšířené v mírně teplé až chladné oblasti, kde se vyskytují v
rovinatém nebo mírně sklonitém či depresním terénu.
11. Skupina půd nivních poloh – fluvizemě (HPJ 55-59)- půdy v rovinatém území na
nevápnitých i vápnitých usazeninách podél vodních toků, včetně glejových a oglejených
subtypů a variet. Vnitřní třídění je založeno na zrnitostním složení, na hloubce hladiny
vody spojené s tokem a na výskytu v klimatických regionech. Jsou to většinou půdy
bezskeletovité.
12. Skupina lužních půd – černic (HPJ 60-63) - skupina je charakteristická hlubokými
mocnými humusovými horizonty, vždy přesahující hloubku 30 cm, s vyšším až vysokým
obsahem humusu. Hladina podzemní vody zpravidla v hloubce 1-2 m. Černice se vyskytují
v rovinatých částech niv, v depresních polohách plošin v klimatickém regionu velmi teplém
a teplém.
13. Skupina hydromorfních půd – gleje a katény (HPJ 64-76) - výskyt těchto půd je ve
značně složitém reliéfu, proto bylo při vymezení HPJ použito kromě genetického třídění i
třídění podle charakteru reliéfu. Vedle reliéfu je druhým nejdůležitějším znakem stupeň
hydromorfismu.
Obrázek č. 17 Půdní typy

(Zdroj: http://ms.sowac-gis.cz)

V místě umístění elektrické stanice se vyskytuje skupina půd nivních poloh – fluvizemě. Celá
trasa vedení prochází skupinou hydromorfních půd – gleje.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.4.1 Geomorfologické členění
Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Systém:
Subsystém:
Provincie:
Subprovincie:
Oblast:

Alpsko-himalájský
Karpaty
Západní Karpaty
Vněkarpatské sníženiny
Severní vněkarpatské sníženiny
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Celky:

Ostravská pánev

Podcelky:

Ostravská pánev

Okrsky:

Ostravská niva

Západní Karpaty jsou součást karpatského pásemného horstva Karpat ležící na území
Moravy a Slovenska a zasahující do Polska i Maďarska, na západě se stýká s Českým
masívem. Karpatská pohoří vznikla v alpínském orogenním cyklu. Západní Karpaty tvoří k
severu vyklenutý oblouk a mají asymetrickou stavbu, uvnitř oblouku je rozsáhlá panonská
pánev, která svými severními výběžky zasahuje v podobě nížin i na Slovensko. Severněji leží
vnitřní Karpaty, které jsou lemovány geologicky mladšími vnějšími Karpaty.
Vněkarpatské sníženiny představují pruh nižšího a méně členitého území. Na území České
republiky patří geomorfologická subprovincie Vněkarpatské sníženiny do geomorfologické
provincie Západní Karpaty. Vněkarpatské sníženiny jsou pokryty především neogénními a
kvartérními sedimenty, z nichž místy čnějí kry starších hornin Českého masívu. Vněkarpatské
sníženiny jsou z hlediska morfostruktury součástí karpatské čelní hlubiny. Rovinný a
pahorkatinný reliéf s měkkými tvary představuje potektonickou formaci, postiženou
především radiální tektonikou a poklesy. Vněkarpatské sníženiny jsou většinou pokryty
úrodnými poli a loukami, v nivách řek se doposud nacházejí rozsáhlejší komplexy lužních
lesů. V Ostravské pánvi je povrch značně přeměněn hospodářskou činností člověka.
C.II.4.2 Geologie krajiny
Na území České republiky zasahují dvě základní geologické jednotky, které jsou nedílnou
součástí větších geologických struktur, tvořících základ geologické stavby Evropy. Jsou to:
• Český masív
• Západní Karpaty
Zájmová oblast spadá do základní geologické jednotky Západní Karpaty.
Krajina je tvořena kvartérními glacifluviálními sedimenty (hlíny, spraše, písky a štěrky). Podél
řek jsou rozmístěny štěrkopískové terasy. Hlubší geologické struktury jsou tvořeny horninami
uhlonosného karbonu. Vlivem antropogenní přeměny však na mnoha místech převládají na
povrchu antropogenní sedimenty.
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Obrázek č. 18 Výtah z geologické mapy pro dotčené území

(Zdroj: www.geologicke-mapy.cz)

Jak je uvedeno v závěrečné zprávě vypracované firmou K-GEO, s.r.o., jsou základové
poměry na staveništi hodnoceny jako složité. Při navrhování základů je předpokládáno
postupovat podle zásad 2. nebo 3. geotechnické kategorie dle náročnosti stavebních objektů.
Pro plošné zakládání objektů se podmínky v rozsahu staveniště dosti mění. U hlouběji
založených objektů bude komplikovat zakládání přítomnost podzemní vody.
C.II.4.3 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
Elektrická stanice a trasa vedení zasahuje do těchto oblastí:
• Chráněné ložiskové územím č. 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve, jejíž
ochranou je pověřena OKD, a.s. Ostrava, (Uhlí černé, zemní plyn);
• Výhradní ložisko č. 314380000, Dětmarovice – Petrovice, Česká geologická služba,
surovina uhlí černé, zemní plyn, způsob těžby dosud netěženo.
Obrázek č. 19 Výhradní ložisko nerostů

(Zdroj: www.geofond.cz)
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V blízkosti elektrické stanice a trasy vedení se vyskytují tyto oblasti:
• Výhradní ložisko č. 307130100 Dětmarovice, OKD, a.s. Ostrava, surovina uhlí černé,
zemní plyn, způsob těžby dosud netěženo;
• Ložiska nevyhrazených nerostů plocha č. 525990000, Dolní Lutyně – Velké Lány,
CEMEX Sand, s.r.o., surovina štěrkopísky, současná povrchová těžba.
V souladu s ustanovením §19 zákona č. 44/1988 Sb., (Horní zákon), v platném znění, může
vydat příslušný orgán rozhodnutí o umístění stavby 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.
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“.
Na dotčeném území se nenachází žádné poddolované území ani dobývací prostor.
Geologicky významné lokality
V místě umístění záměru se nenachází žádná geologicky významná lokalita.

C.II.5. Fauna a flóra
V rámci zpracovaného Biologického hodnocení (viz Příloha č. 7) byl proveden zoologický a
botanický průzkum lokality dotčené předmětným záměrem. Cílem biologického hodnocení je
základní vegetační, floristická a faunistická analýza zájmového území. Průzkum zmapoval
především rozmnožující se druhy nebo druhy jinak vázané na zájmové území. Pro monitoring
byla použita metoda přímého pozorování a metoda přímého vyhledávání hnízd. Důraz byl
kladen na zvláště chráněné druhy v rámci prováděcí vyhlášky MŽP č. 175/2006 Sb., kterou
se mění vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., jež provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
C.II.5.1 Fauna
V rámci zoologického průzkumu nebylo území popisně rozděleno na jednotlivé biotopy,
pouze u jednotlivých druhů je stručně popsána lokalizace výskytu.
U obratlovců byl průzkum proveden terénním šetřením. Zjištěné druhy jednotlivých skupin
obratlovců jsou v následujících tabulkách řazeny abecedně podle českého jména. U
bezobratlých byla vyhodnocena data získaná především z entomologického materiálu ze
zemních pastí a individuálního sběru. S ohledem na rozsah dotčených lokalit není u druhů
uváděna bližší lokalizace, pouze u zvláště chráněných a faunisticky významných druhů je
lokalizace stručně popsána v poznámkách příslušných tabulek. Druhy chráněné dle zákona
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. (§) jsou
označeny zkratkami KO, SO, O (kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené).
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Z provedeného zoologického průzkumu bylo na zkoumané ploše zjištěno celkem 100 druhů
živočichů:
- obratlovci: celkem 59 druhů - z toho 43 druhů ptáků, 2 druhy obojživelníků, 3 druhy plazů a
11 druhů savců;
- bezobratlí: celkem 41 druhů - z toho 23 druhů střevlíkovitých a 18 druhů z ostatních
(vybraných) skupin.
Obratlovci
Avifauna - ptáci
Ptáci byli určováni akusticky i vizuálně. Cílem bylo odhadnout početnost zjištěných druhů na
vymezeném území, zejména pak stanovit velikost hnízdících populací. K tomu byla použita
zjednodušená metoda mapování hnízdních okrsků (např. Bejček, Šťastný et al. 2001).
Tabulka č. 36 Přehled jednotlivých druhů ptáků
Český název

Latinský název

§

Bližší stručná charakteristika, lokalizace

Bažant obecný

Phasianus colchicus

Bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

Cvrčilka zelená
Čáp bílý

Locustella naevia
Ciconia ciconia

Datel černý

Dryocopus martius

Přelet, nehnízdí, porost mlýnky

Drozd zpěvný

Turdus philomelos

1-3 páry – hnízdí, oba břehy Olše

Holub hřivnáč

Columba palumbus

Přelet, pole na levém břehu Olše

1-2 páry – hnízdí, oba břehy Olše
O

1-2 páry – hnízdí, pravý břeh Olše
Pravděpodobně nehnízdí

O

Krátkodobý pobyt, pravý břeh Olše

Hrdlička divoká

Streptopelia turtur

Přelety, nehnízdí, oba břehy

Jiřička obecná
Kavka obecná

Delichon urbica
Corvus monedula

do 10 ex. - opakovaně, přelety

Káně lesní

Buteo buteo

do 2 ex. – opakovaně, zálety za potravou

Konipas bílý

Motacilla alba

1-2 páry – hnízdí, oba břehy

Kos černý

Turdus merula

SO

Krátkodobý pobyt, louka u elektrárny

2-3 páry – hnízdí, oba břehy

Krkavec velký

O

Corvus corax

Kukačka obecná

Cuculus canorus

Ledňáček říční

Alcedo atthis

SO

Luňák červený

Milvus milvus

KO

Morčák velký

Mergus merganser

Moták pochop

Circus aeruginosus

O

Orel mořský

Haliaeetus albicilla

KO

Pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

2-4 páry – hnízdí, oba břehy

Pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

1-2 páry – hnízdí, oba břehy

Pěnkava obecná

Fringilla coelebs

Poštolka obecná

Falco tinnunculus

1pár – hnízdí, porost u cesty u elektrárny
do 2 ex. – opakovaně, zálety za potravou, louka na
levém břehu Olše

Potápka malá

Tachybaptus
ruficollis

1 ex. – přelety
Akustický záznam, pravděpodobně nehnízdí, lužní les

KO

O

Přelety, pravděpodobně nehnízdí, Olše
1 ex. – ojediněle, zálety za potravou, pole na levém
břehu Olše
Přelety opakovaně, nehnízdí v zájmovém území,
koridor Olše
Zálety za potravou, louka na pravém břehu Olše
Pravidelně hnízdí nedaleko zájmového území

Krátkodobý pobyt, Olše
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Český název

Latinský název

§

Bližší stručná charakteristika, lokalizace

Potápka roháč

Podiceps cristatus

O

Krátkodobý pobyt, Olše

Racek chechtavý

Larus ridibundus

Rybák obecný

Sterna hirundo

Skřivan polní

Alauda arvensis

Min. 3 páry – hnízdí, otevřené biotopy luk

Sojka obecná

Garrulus glandarius

1 ex. – opakovaně, přelety

Stehlík obecný

Carduelis carduelis

1-2 páry – hnízdí, oba břehy

Straka obecná

Pica pica

Strakapoud velký

Dendrocopos major

Přelety do 15 ex., koridor Olše
SO

2 až 5 ex., přelety, koridor Olše

Strnad obecný

Emberiza citrinella

1-2 ex. – opakovaně, zálety za potravou
Přelety, pravděpodobně nehnízdí, doprovodný porost
Mlýnky
Min 1 pár – hnízdí, porost u příjezdové cesty

Sýkora koňadra

Parus major

min. 2 páry – hnízdí, oba břehy

Sýkora modřinka

Parus caeruleus

min. 2 páry – hnízdí, oba břehy

Špaček obecný

Sturnus vulgaris

Ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

1 pár – hnízdí, porost u kolejiště na levém břehu Olše

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

O

do 5 ex. – přelety

Volavka popelavá

Ardea cinerea

1 ex. – ojedinělé pozorování, zálety za potravou, Olše

Vrána obecná

Corvus corone

1 ex. – ojediněle, přelet

Zvonek zelený

Carduelis chloris

Žluva hajní

Oriolus oriolus

Početněji přeletuje (do 20 ex.)

1-2 páry – hnízdí, oba břehy Olše
SO

1 ex. krátkodobý pobyt, porost u Mlýnky

Poznámka:
Druhy uváděné pro Ptačí oblast – Heřmanský stav-Odra-Poolší (CZ08811021)
slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula)
v zájmovém území nezjištěn
pisík obecný (Actitis hypoleucos)
v zájmovém území nezjištěn
břehule říční (Riparia riparia)
v zájmovém území nezjištěn
bukáčka malého (Ixobrychus minutus)
v zájmovém území nezjištěn

Zjištěné druhové spektrum lze považovat za očekávané vzhledem k umístění zájmové oblasti
nedaleko EVL a PO, které jsou významnými centry výskytu řady zvláště chráněných druhů
živočichů.
V rámci samotného průzkumu lze konstatovat, že některé zjištěné druhy ornitofauny mají
hnízdní vazbu přímo na biotopy, kterými prochází plánovaný záměr, nebo se reprodukční
aktivity odehrávají v jeho okolí. Vztah jednotlivých druhů se zkoumaným územím je uveden
v tabulce č. 36. Hnízdní vazba je převážně závislá na vzrostlejší keřový nebo stromový
porost, který se nachází podél přístupových cest nebo vodotečí. Na následující ortofotomapě
jsou tyto biotopy označeny červeně.
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Obrázek č. 20 Ortofotomapa biotopů

Ve zbývajících částech (na otevřenějších stanovištích) byli zjištěni například: bramborníček
hnědý, skřivan polní. Nejpočetnějším (dominujícím) druhem v těchto plochách je skřivan
polní, ale limitujícím faktorem je antropogenní využívání ploch, jako polí a pastvin. Na
volných plochách se nevyskytují dlouhodobější podmáčené biotopy nebo vodní plocha.
Většina zjištěných druhů nemá ke zkoumanému území užší vazbu a využívá ji pouze
k migracím, přeletům, k příležitostnému zisku potravy apod. U těchto druhů ptáků nelze
přepokládat žádné zásadnější ovlivnění zamýšleným záměrem.
V rámci průzkumu bylo v zájmovém území zjištěno 15 druhů zvláště chráněných dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb.
v platném znění. Užší (tj. hnízdní a potravní) vazbu na lokalitu z nich má 5 druhů:
bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, ledňáček říční, orel mořský a morčák velký, přičemž
všechny tyto druhy hnízdí v zónách označených na obrázku č. 20 červenou hranicí, u
bramborníčka hnědého zasahují hnízdní okrsky i do volných ploch.
Batrachofauna - obojživelníci a herpetofauna – plazi
Obojživelníci
Obojživelníci a plazi byli zjišťováni terénním pozorováním a aktivním vyhledáváním jedinců
na potenciálně vhodných stanovištích. Abundance populací jsou odhadována na základě
aktuálního pozorování v terénu.
Na zkoumaném území se nachází několik vodních ploch, resp. toků, které neposkytují příliš
vhodné podmínky pro reprodukci obojživelníků. Při průzkumu ve vhodném období také
nebyly nalezeny snůšky ani larvální stádia. Nalézáni byli pouze adultní či subadultní
exempláře skokanů (zelených a v jednom případě i hnědého). Lze tedy předpokládat, že tato
skupina živočichů zájmové území využívá pouze k ne příliš intenzivním migracím nebo
krátkodobým pobytům. /S výjimkou skokana hnědého patří všechny druhy obojživelníků
v České republice mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění/.
Jako rozmnožiště skokana zeleného slouží vodní plochy mimo dotčené území. Druh byl
nalézán pravidelně, avšak v malé početnosti jednoho až několika exemplářů.
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Co se týká migrace obojživelníků v rámci zkoumaného území, je zřejmé, že zkoumaným
územím neprochází žádná významná migrační trasa mimo uvedené toky – Mlýnka a Olše.
S ohledem na charakter příbřežních biotopů je zřejmé, že se migrace soustřeďuje do
prostoru vodotečí a jejich okolí. Tato místa mají pro obojživelníky celkově příhodnější
mikroklima, což podporuje i vysoký podíl zastínění dřevinami. Absenci významné migrační
trasy mimo toky nasvědčuje i to, že se v prostoru plánovaného záměru nevyskytuje vodní
plocha se stálou hladinou.
Relativně překvapivá je absence druhu kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) na
zkoumaném území. Tento druh je „vlajkovým“ druhem Evropsky významné lokality, kterou
plánovaný záměr prochází. Je to však pochopitelné, protože v dotčeném území, které má být
zasaženo záměrem, se nenachází vhodné podmínky pro stálou existenci kuněk. Nejsou zde
mělké, proteplené nádrže či louže se stálou a stojatou vodní hladinou, které tento druh
preferuje a je na nich závislý. Nevylučujeme možnost krátkodobého pobytu nebo migrace.
Stálý výskyt je ve zkoumané lokalitě nepravděpodobný.
Plazi
Z plazů byly v rámci průzkumu na zkoumané ploše zjištěny 3 druhy, všechny patří mezi druhy
zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,
resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Je pravděpodobné, že se na lokalitě rozmnožují, resp. lze rozmnožování předpokládat.
Výskyt ještěrky obecné, která je na zkoumaném území ve vysokých počtech, je soustředěn
především na okraje cest a porostů příbřežní vegetace. Dá se však nalézt i na otevřených
plochách bez keřů a stromů. Je prakticky všude, kde je možnost úkrytu.
Slepýš křehký byl nalezen pouze ve dvou exemplářích u kraje pole na pravém břehu Olše.
Jeho populace ve zkoumaném území není tak silná, jako u ještěrky obecné, přesto je nutné
na jeho výskyt brát zřetel. Užovka obojková byla zjištěna v jednom exempláři v příbřežní
vegetaci křídlatky u Olše. Podmínky zde jsou opět vhodné pro reprodukční i trofické
požadavky druhu.
Tabulka č. 37 Přehled jednotlivých druhů obojživelníků a plazů
Český název

Latinský název

§

Ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

Skokan hnědý

Rana temporaria

Skokan zelený

Pelophylax kl.
esculenta

KO

Slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

Užovka obojková

Natrix natrix

O

Bližší stručná charakteristika, lokalizace
Opakované početné nálezy, velmi stabilní početná
rozmnožující se populace (desítky ex.)
1 ex. – ojedinělý nález v porostu u Mlýnky, nepočetně
migruje
1 až 10 ex. – opakované nálezy, ve zkoumaném
prostoru se nerozmnožuje, pouze migruje
2 ex. – ojedinělé nálezy na pravém břehu Olše na
okraji pole, nepočetná populace
1 ex. – ojedinělý nález u Olše, předpoklad menší
rozmnožující se populace

Mammalia - savci
Savci byli zjišťováni příležitostně, a to především vizuálně, popř. akusticky v rámci pochůzek
v terénu. Dále byly vyhodnocovány jejich pobytové stopy (otisky chodidel, trus). Údaje o
drobných zemních savcích byly zjišťovány i v rámci entomologického průzkumu formou
odchytů do zemních pastí. Početnost druhů v rámci zkoumané plochy je odhadována na
základě pozorování a odchytů.
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V průběhu průzkumu byly zjištěny běžné druhy, které se vyskytují v rámci širšího regionu.
Žádný z druhů nepatří mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění., mimo veverku
obecnou. Vzhledem k jedinému sledování, ale nepovažujeme za nutné v souvislosti s tímto
druhem žádat o výjimku.
Tabulka č. 38 Přehled jednotlivých druhů savců
Český název

Latinský název

§

Bližší stručná charakteristika, lokalizace

Bělozubka šedá

Crocidura suaveolens

Bobr evropský

Castor fiber

Hraboš polní

Microtus arvalis

4 ex. - v ZP, stabilní populace

Liška obecná

Vulpes vulpes

1 ex. - ojediněle

Myšice sp.

Apodemus sp.

1 ex. - ojedinělý nález

Prase divoké

Sus scrofa

pobytové stopy - opakovaný výskyt

Rejsek malý

Sorex minutus

Rejsek obecný

Sorex araneus

Srnec obecný

Capreolus capreolus

1 ex. – uhynulý exemplář u Mlýnky
3 ex. – v ZP, stabilní populace na celém dotčeném
území
1 až 3 ex. – opakovaně, stabilní výskyt

Veverka obecná

Sciurus vulgaris

Zajíc polní

Lepus auropaeus

1 ex. v ZP, předpoklad stabilní populace v rámci
širšího okolí

O

1 ex. - porostu u Mlýnky
1 až 5 ex. – pravidelný výskyt

Bezobratlí
U bezobratlých byla provedena determinace zaměřená na ochranářsky významné skupiny:
střevlíkovité brouky (Coleoptera: Carabidae), mravence (Hymenoptera: Formicoidea) a
příležitostně byly zjišťovány i další skupiny.
Výsledky determinace materiálu ze zemních pastí a seznam zjištěných druhů je uveden
v Biologickém hodnocení (viz příloha č. 7).
Poznámka:
Při sběru individuálních vzorků dne 22. 5. 2013:
Byl pozorován jedinec druhu otakárek fenyklový (Papilio machaon), který patří do kategorie
zvláště chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Nalezen vzorek Formica fusca Linnaeus, 1758 - patří do kategorie Ohrožených zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění. Kolonie zvláště chráněných mravenců
druhu Formica fusca, které se nachází u železničního náspu avšak mimo zkoumané území.
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Obrázek č. 21 Kolonie zvláště chráněných mravenců druhu Formica fusca

Střevlíkovití
V rámci průzkumu bylo na zkoumaném území zjištěno standardní druhové spektrum
střevlíkovitých. Všechny zjištěné druhy střevlíků v rámci regionu i celé ČR patří mezi běžné a
početně se vyskytující druhy.
Bylo nalezeno 5 ex. střevlíčka Abax schueppeli rendschmidtii (Germar, 1839). – Tento druh
je řazen u nás z hlediska Indikace k životnímu prostředí mezi druhy skupiny „R“, tj. druhy
s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter reliktů. Jedná se
vesměs o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.
Podle Hůrky (1996) se jedná o poddruh východních a západních Karpat, zasahující na
Moravu až po Hornomoravský úval. Jeho výskyt je ojedinělý až hojný v listnatých a
smíšených lesích podhůří a pahorkatin. Stanovský a Pulpán (2006) zařazují Dětmarovice do
čtverce 6176, ale z této lokality druhy neznají. Podle nich se jedná o Západokarpatský
poddruh karpatského druhu s lokálním výskytem, převážně v přirozených lužních lesích
v povodí Olše, Odry, Bečvy, ojediněle přechází do pahorkatin. Ze Slezka uvádějí /Stanovský
a Pulpán (2006)/ 29 lokalit s potvrzeným výskytem druhu a 1 lokalitu s nejistým výskytem. Ze
zdroje však není jasné, z jakých let nálezy pochází a zda jsou aktuální alespoň pro
posledních 10 let. Druh se v České republice vyskytuje pouze ve Slezsku (v Polanské
podprovincii). Jinde v ČR není jeho nález znám.
V rámci průzkumu nebyly na zkoumaném území zjištěny zvláště chráněné druhy střevlíků ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky
č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Ostatní bezobratlí
Při průzkumu byl pozorován jedinec Otakárka fenyklového. Jedná se o ojedinělé pozorování,
proto četnosti na zkoumané lokalitě není přikládána velká důležitost, zvlášť když je
pravidelně pozorován na území Evropsky významné lokality – Jan Hartl 2011. Není tedy
nutné žádat o udělení příslušné výjimky ze zákazů ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č.
114/1992 Sb. v platném znění.
C.II.5.2 Fauna
V rámci provedeného Biologického hodnocení (viz příloha č. 7) byl proveden Botanický
průzkum, ve kterém bylo sledováno zájmové území. Vymezené území bylo pro přehlednost
rozděleno do dílčích lokalit, aby bylo možné popsat rostlinstvo i biotopy na jednotlivých
stanovištích a zhodnotit vliv záměru. Názvy taxonů cévnatých rostlin jsou uvedeny v tabulce
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č. 39 dle Kubáta (2010). Klasifikace biotopů v zájmové lokalitě je charakterizována na
základě Katalogu biotopů (Chytrý et. al. 2010).
Vymezené zájmové území bylo rozděleno do 10 ploch (biotopů), kterých se navržený záměr
dotýká.
Obrázek č. 22 Rozdělení zájmového území

Popis jednotlivých biotopů
Biotop 1
Zahrnuje trvale travní porost s druhově chudým bylinným patrem. Intenzivně
obhospodařovaná louka s běžnými druhy chudých ovsíkových luk. Podrobný popis biotopu je
uveden v Biologickém hodnocení viz příloha č. 7.
Biotop 2
Linie ve střední části, která odděluje louku a zemědělsky obhospodařované pozemky. Tvoří
druhově pestrý keřový a stromový doprovod podél zpevněné cesty. Podrobný popis biotopu
je uveden v Biologickém hodnocení viz příloha č. 7.
Biotop 3
Zemědělsky obhospodařovaná půda v návaznosti na louky v okolí tepelné elektrárny a nivu
Olše.
Biotop 4
Regulovaný tok Mlýnky s břehovým doprovodem. Druhově bohatší liniový biotop mezi
obhospodařovanými loukami a zemědělskými pozemky. Doprovodnou linii mezi tokem
Mlýnka a nivou řeky Olše na orné půdě tvoří fragment keřového porostu s dominantní vrbou
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trojmužnou (Salix triandra). Podrobný popis biotopu je uveden v Biologickém hodnocení viz
příloha č. 7.
Biotop 5
Ruderální liniový porost podél železnice. Druhy stromového patra a keřového patra navazují
na břehový porost Mlýnky. Podrobný popis biotopu je uveden v Biologickém hodnocení viz
příloha č. 7.
Biotop 6
Intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda. Nachází se mezi liniemi vodotečí v úrodné
nivě toku Olše.
Biotop 7
Druhově bohatý, pestrý porost (součást EVL). V jižní části se vyskytují mladé listnaté dřeviny.
Na mladý porost navazují již vzrostlé a druhově pestré dřeviny měkkého luhu a údolních
jasanovo-olšových luhů. Podrobný popis biotopu je uveden v Biologickém hodnocení viz
příloha č. 7.
Biotop 8
Niva řeky Olše s břehovými porosty. Mozaika lučních společenstev s liniovými fragmenty
lužního lesa a vrbových křovin. V nivě řeky Olše dominuje druhově chudé luční společenstvo.
Břehy napřímeného toku doprovázejí linie dřevin měkkého luhu nížinných řek s keřovými
vrbami. Podrobný popis biotopu je uveden v Biologickém hodnocení viz příloha č. 7.
Biotop 9
Tvoří ho luční porosty navazující na nivu Olše. Jsou druhově chudší a pravidelně
obhospodařované. Podrobný popis biotopu je uveden v Biologickém hodnocení viz příloha č.
7.
Biotop 10
Do této lokality jsou zahrnuty dva vzrostlé stromy na soukromém pozemku u rodinných domů
na okraji obce Závada. Jedná se o vzrostlou lípu malolistou (Tilia cordata) s obvodem cca
300 cm a výškou 25 m, strom vykazující dobrou zdravotní vitalitu, bez výraznějšího
poškození větví, kmene i kořenových náběhů.
Dalším druhem je vrba (Salix triandra) s mohutným torzem kmene (obvod cca 500cm), přesto
vykazující vitalitu. Vhodný biotop pro bezobratlé živočichy.
Tabulka č. 39 Seznam taxonů vyšších rostlin
Latinské jméno

České jméno

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

javor babyka
javor mléč
javor klen

Acetosella vulgaris

kyselka obecná
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Latinské jméno

České jméno

Aegopodium podagraria
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Alchemilla vulgaris agg.
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis

bršlice kozí noha
řebříček obecný
zběhovec plazivý
kontryhel obecný
česnáček lékařský
olše lepkavá
psárka luční

Amoria repens
Anthriscus sylvestris

jetelovec plazivý
kerblík lesní

Arctium lappa
Arctium tomentosum

lopuch větší
lopuch plstnatý

Arrhenatherum elatius
Armoratia rusticana
Artemisia vulgaris
Astragalus glycyphyllos

ovsík vyvýšený
křen selský
pelyněk černobýl
kozinec sladkolistý

Atriplex patula
Betula pendula
Calystegia sepium
Capsela bursa pastoris
Carduus acanthoides
Cichorium inthybus

lebeda rozkladitá
bříza bělokorá
opletník plotní
kokoška pastuší tobolka
bodlák obecný
čekanka obecná

Cirsium arvensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana

pcháč rolní (oset)
svída krvavá
líska obecná

Dactylis glomerata
Daucus carota
Elytrigia repens
Fraxinus excelsior
Galeobdolon luteum
Galium album
Galium aparine
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria maxima
Hypericum perforatum
Chamerion angustifolium
Chelidonium majus

srha laločnatá
mrkev obecná
pýr plazivý
jasan ztepilý
pitulník žlutý
svízel bílý
svízel přítula
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský
popenec obecný
zblochan vodní
třezalka tečkovaná
vrbka úzkolistá
vlaštovičník větší

Chrysaspis dubia
Chysanthemum leucanthemum
Equisetum arvensis
Impatiens noli-tangere
Euphorbia cyparissias

dětel pochybný
kopretina bílá
přeslička rolní
netýkavka nedůtklivá
pryšec chvojka

Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Ficaria verna
Juncus conglomeratus
Lamium maculatum
Galeobdolon luteum

netýkavka malokvětá
kosatec žlutý
orsej jarní
sítina klubkatá
hluchavka skvrnitá
pitulník žlutý
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Latinské jméno

České jméno

Lamium alba
Lathyrus pratensis

hluchavka bílá
hrachor luční

Lolium perenne
Lotus corniculatus

jílek vytrvalý
štírovník růžkatý

Matricaria maritima
Medicago sativa
Negundo aceroides
Pastinaca sativa

heřmánkovec nevonný
tolice setá
jasanojavor peřenolistý
pastinák setý

Persicaria lapathifolia
Petasites hybridus
Phragmites australis
Plantago lanceolata

rdesno blešník
děvětsil lékařský
rákos obecný
jitrocel kopinatý

Plantago major
Plantago media
Poa annua
Populus alba
Populus nigra
Populus x canescens
Populus tremula

jitrocel větší
jitrocel prostřední
lipnice roční
topol bílý
topol černý
topol šedý
topol osika

Potentilla anserina
Potentilla reptans
Prunus padus
Quercus robur
Ranunculus repens
Reynoutria sp.
Rosa sp.

mochna husí
mochna plazivá
střemcha obecná
dub letní
pryskyřník plazivý
křídlatka
šípek

Rubus caesius
Rumex obtusifolius
Salix alba
Salix fragilis
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Selinum carvifolia
Solidago canadensis
Stachys palustris
Symphytum officinale
Symphytum tuberosum
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinale
Tilia cordata
Trifolium hybridum

ostružiník ježiník
šťovík tupolistý
vrba bílá
vrba křehká
vrba trojmužná
vrba košíkářská
bez černý
olešník kmínolistý
zlatobýl kanadský
čistec bahenní
kostival lékařský
kostival hlíznatý
vratič obecný
smetanka lékařská
lípa malolistá
jetel zvrhlý

Trifolium medium
Urtica dioica
Vicia cracca
Veronica chamaedrys

jetel prostřední
kopřiva dvoudomá
vikev ptačí
rozrazil rezekvítek
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C.II.6. Krajinný ráz
V rámci zpracování Dokumentace bylo provedeno posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (viz
Příloha č. 9). Cílem studie je zhodnotit stavbu z hlediska míry jeho konfliktnosti s hodnotami
krajinného rázu, tedy z hlediska míry zásahu do krajinného rázu.
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
v platném znění: „Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a
kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je rozděleno do tří etap:
• Vymezení hodnoceného území
• Hodnocení krajinného rázu dané oblasti a místa
• Posouzení zásahu do krajinného rázu
Vymezení hodnoceného území
Posouzení vychází z údajů uvedených v dokumentaci navrhovaného záměru. Jedná se o
plošný rozsah, možné fyzické zásahy do charakteru krajiny, vizuální, sluchové nebo čichové
vjemy, možné související dopady na krajinu. Popis z hlediska možného ovlivnění krajinného
rázu navrhovanou stavbou nebo navrhovaným využitím území.
Hodnocení krajinného rázu dané oblasti
Vymezení oblastí a míst krajinného rázu
Vymezením oblastí a míst krajinného rázu se rozumí obecná charakteristika širšího území a
jeho zařazení do krajinných souvislostí (biogeografie, geomorfologie, vegetační kryt, osídlení,
kultura a historie), vymezení jednotlivých míst krajinného rázu. Obecná charakteristika slouží
ke zjištění širších krajinných souvislostí navrhovaného záměru a současně k identifikaci
obecných rysů oblasti krajinného rázu.
Vymezení potencionálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP)
Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu – takové území označujeme jako
potencionálně dotčený krajinný prostor.
Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace
• Pro každou z charakteristik krajinného rázu v dotčeném prostoru je třeba:
- specifikovat znaky, které se nejsilněji uplatňují v krajinném rázu;
- identifikovat důležité rysy prostorových vztahů a krajinné scény;
- identifikovat estetické hodnoty.
- klasifikovat nalezené znaky podle jejich projevu (pozitivní, neutrální, negativní),
významu (zásadní, spoluurčující, doplňující) a cennosti (jedinečné, význačné,
běžné).
• Znaky přírodní charakteristiky;

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

85

Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě
Dětmarovice

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Přítomnost pozitivních hodnot přírodní charakteristiky v PDoKP může být indikována
přítomností cenností, chráněných dle jiných částí zákona (např. ZCHÚ);
Znaky kulturní a historické charakteristiky mohou tkvět v přítomnosti, charakteru,
struktuře a vizuálním projevu následujících prvků a jevů;
Přítomnost pozitivních hodnot v dotčeném krajinném prostoru je též indikována, resp.
objektivizována přítomností architektonických a památkových hodnot;
Estetické hodnoty krajiny jsou spoluvytvářeny: prostorovými vztahy a uspořádáním
krajinné scény a harmonií vztahů a měřítka;
Znaky prostorových vztahů a uspořádání krajinné scény;
Znaky harmonických vztahů v krajině a harmonického měřítka mohou tkvět zejména
v souladu lidských činností v krajině, tedy v souladu znaků a jevů přírodní a kulturní
charakteristiky;
Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány v krajinném prostoru,
nemají stejný význam. Významem rozumíme určitý podíl znaku nebo hodnoty
v celkovém výrazu krajiny. Význam stanovujeme ve třech stupních: I. zásadní, II.
spoluurčující, III. doplňující;
Klasifikace cennosti znaků. Znaky a hodnoty krajinného rázu, které byly identifikovány
v dotčeném krajinném prostoru, nemají z hlediska obdoby stejnou cennost. Některé
z nich můžeme proto označit jako jedinečné, jiné jako význačné nebo běžné;
Klasifikace pozitivních a negativních projevů znaků. Každá charakteristika, má určitý
podíl na výrazu dané krajiny, se vyznačuje projevem. Projev může být pozitivní, tzn.,
že daná charakteristika působí v celkové krajinné scéně kladně, nebo negativní, příp.
neutrální.

Vyhodnocení míry vlivu záměru na krajinný ráz - posouzení zásahu
Vyhodnocení míry zásahu navrhovaného záměru na krajinný ráz je na základě
identifikovaných znaků a jejich četnosti, hodnoty, projevu, významu, a také míry vlivu
navrhovaného záměru v předložených variantách.
C.II.6.1 Hodnocení krajinného rázu dané oblasti
Oblast krajinného rázu
Posuzovaná oblast krajinného rázu zahrnuje širší okolí obce Dětmarovice. Území leží
severozápadním směrem od města Karviná u hranic s Polskem. Reliéf je plochý, místy mírně
zvlněný. Na modelaci terénu se uplatňoval původně meandrovitý tok Olše s širokým, mělkým
údolím.
V současné době je území plné kontrastů. Na jedné straně silně průmyslová oblast
s dominantním areálem tepelné elektrárny Dětmarovice, jejíž chladící věže a vysoké komíny
jsou viditelné v širokém okolí. Na straně druhé široká niva Olše s převažujícími druhově
bohatými lužní porosty a mokřadními loukami, které se střídají s maloplošnými zemědělskými
pozemky. Z vrchů v okolí obce je krajina přehledná a patrné jsou pohledy na okolní města
Orlová a Karviná, či do sousedního Polska. Nejvýše položeným místem nad obcí je severním
směrem Něbrojův kopec (251 m n. m.).
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C.II.6.2 Vymezení potencionálně dotčených prostorů (PDoKP) v rámci vymezeného
zájmového území
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. Ve vymezeném
koridoru byly vymezeny dva potencionálně dotčené krajinné prostory, jejichž lokalizace je na
následujícím obrázku.
Obrázek č. 23 Vymezení dotčených prostorů v zájmovém území

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

PDoKP 1 – Tepelná elektrárna Dětmarovice
Vymezení a charakteristika prostoru:
Dotčený krajinný prostor je v krajině zřetelně vymezen. Zahrnuje areál tepelné elektrárny
Dětmarovice. Západní, jižní i jihovýchodní hranici tvoří železniční trať a železniční vlečka.
Východní až severozápadní hranici lemuje regulovaný tok Mlýnka s břehovými porosty.
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Obrázek č. 24 Pohled na tepelnou elektrárnu Dětmarovice

(Zdroj: www.cez.cz)

Dominantním prvkem jsou čtyři chladící věže a dva komíny, které jsou patrné v širokém okolí.
Součástí areálu jsou plochy s trvale travním porostem a odkalovací nádrž zarůstající
rostlinnými druhy a náletovými dřevinami. V severní části areálu se nachází složiště
popelovin. Průmyslový objekt je bez hodnot krajinného rázu.
V rámci tohoto prostoru je lokalizována nová elektrická stanice. Navrhovaný záměr je
umístěn v blízkosti chladících věží v jihovýchodní části PDoKP, a to na orné půdě a trvalém
travním porostu.
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: tepelná elektrárna, čtyři chladící věže, komíny
spoluurčující: doprovodné objekty, trvalé travní plochy, vodní plocha - odkaliště
doplňující: liniové prvky – regulovaný tok Mlýnka s břehovým doprovodem, železniční trať
Bohumín-Žilina a železniční vlečka.
PDoKP 2 – Niva Olše
Vymezení a charakteristika prostoru:
Dotčený prostor je v krajině patrný. Jedná se širokou nivu Olše s výraznou linií vodního toku
pobřežní vegetací a lužními lesy. Kontrast tvoří obhospodařované pozemky a luční
společenstva v nivě toku. Dotčený prostor je součástí evropsky významné lokality a ptačí
oblasti. Vyznačuje se harmonickou krajinou s převahou přírodních prvků.
Do tohoto prostoru je lokalizována trasa vedení zvn. Trasa začíná v blízkosti chladících věží
(elektrická stanice) kříží tok Mlýnky a směřuje do širokého a mělkého údolí řeky Olše. Kříží
tok v místě bez břehových porostů a vede po zemědělské půdě směrem k říčce Petrůvka.
Typické znaky krajinného rázu:
zásadní: výrazná linie řeky Olše s břehovými porosty, lesní porosty s přirozenou druhovou
skladbou
spoluurčující: zemědělsky obhospodařované pozemky, travní porosty
doplňující: linie cest s doprovodnými dřevinami, tok Petrůvka, obec Závada
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C.II.6.3 Identifikace znaků krajinného rázu a jejich klasifikace
Přítomnost složek a prvků přírodní povahy
Vodní prvky se na krajinném rázu podílejí významně. Řeka Olše je dominantním krajinným
prvkem v posuzované oblasti. Řeka Mlýnka je regulovaná vodoteč v krajině, tvoří hranici
areálu tepelné elektrárny Dětmarovice. Délka řeky je cca 6 km. Dalším vodním prvkem
v území je říčka Petrůvka, která tvoří hranici s Polskem.
Lesy jsou součástí vymezeného PDoKP Niva Olše a významně se podílejí na krajinné
struktuře území. Jedná se o lužní porosty, s druhově pestrým stromovým i keřovým patrem.
Převažují údolní jasanovo-olšové luhy a měkké luhy nížinných řek. Lesní porosty jsou
významným krajinným prvkem.
Přítomnost území zvýšené přírodní hodnoty krajinného rázu
Přítomnost znaků přírodní charakteristiky je indikována přítomností či nepřítomností
standardizovaných indikátorů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny.
Tabulka č. 40 Identifikace a klasifikace znaků přírodní hodnoty
Přítomnost indikátoru v zájmovém
koridoru
ANO
NE

A.1

Indikátory přítomnosti hodnot přírodní
charakteristiky

A.1.1

Přítomnost národního parku (NP)

X

A.1.2

Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO)

X

A.1.3

Přítomnost národní přírodní rezervace (NPR)

X

A.1.4

Přítomnost národní přírodní památky (NPP)

X

A.1.5

Přítomnost přírodní rezervace (PR)

X

A.1.6

Přítomnost přírodní památky (PP)

X

A.1.7

Přítomnost EVL sítě Natura 2000

X

A.1.8

Přítomnost ptačí oblasti (PO) sítě Natura 2000

X

A.1.9

Přítomnost přírodního parku

A.1.10

Přítomnost skladebných prvků vyšších ÚSES

X

A.1.11

Přítomnost významných krajinných prvků (VKP)

X

X

Přehled znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu
V následujícím přehledu jsou uvedeny identifikace a klasifikace znaků (Vorel I., Kupka J.,
2008).
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. Přítomnost indikátoru pouze v dílčích scenériích nebo v části
řešeného území je označena (X).
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Tabulka č. 41 Identifikace a klasifikace znaků

Identifikované hlavní znaky a hodnoty KR
A.2.

Znaky a hodnoty přírodní charakteristiky KR

A.2.1

Reliéf nížinný, plochý, ráz ploché až členité pahorkatiny

A.2.2

Výrazný terénní horizont

A.2.3

Široká niva toku Olše

A.2.4

Přítoky řeky Olše

A.2.5

Doprovodná břehová vegetace podél toků

A.2.6

Přítomnost lesních porostů

A.2.7

Mokřadní louky a mokřady v nivách toků

A.2.8

Zemědělské pozemky a trvale travní porosty

B.2.

Znaky a hodnoty kulturní a historické charakteristiky KR

Klasifikace znaků
Dle
Dle významu
cennosti
xxx zásadní
xx spoluurčující
x doplňující
XXX

xxx jedinečný
xx význačný
x běžný
X

0

0

XXX

XX

XX

X

XX

XX

XXX

XX

XX

X

XX

X

xxx zásadní
xx spoluurčující
x doplňující

xxx jedinečný
xx význačný
x běžný

X

X

XX

X

B.2.2

Přítomnost staré sídelní oblasti, kontinuálně osídlené, zemědělsky
využívané
Dochovaná struktura krajiny

B.2.3

Dochované cenné architektonické objekty (kostely, kapličky)

X

X

B.2.4

Dochované objekty lidové architektury

X

X

B.2.5

Dochovaná struktura hlavních tras cestní sítě

X

X

B.2.6

Přítomnost archeologický nalezišť

X

X

B.2.7

Kulturní dominanta

B2.1

C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C2.5

Znaky estetických hodnot vč. harmonického měřítka a vztahů
v krajině
Zřetelné vymezení prostorů liniovými útvary
Areál tepelné elektrárny (chladící věže, odkaliště…) v kontrastu
s nivou řeky Olše
Velké měřítko prostoru – tepelná elektrárna v kontrastu s širokou
nivou
Zřetelné linie železnice v kontrastu s liniemi vodních toků
Harmonické měřítko ve vazně na řeku Olši (břehová vegetace,
lužní porosty)

0

0

xxx zásadní
xx spoluurčující
x doplňující
XX

xxx jedinečný
xx význačný
x běžný
XX

XXX

XXX

XXX

XX

XXX

X

XX

XX

Na základě výše uvedeného hodnocení vyplývá, že krajina je významně kontrastní. Široké
údolí nivy Olše s lužními porosty polopřirozeného charakteru kontrastuje s areálem tepelné
elektrárny a dalšími industriálními prvky v okolí. Harmonické měřítko a estetické hodnoty jsou
soustředěny podél regulovaného toku Olše.
C.II.6.4 Technické řešení stavby a technické objekty ovlivňující krajinný ráz
Nová elektrická stanice je vhodně začleněna v blízkosti areálu tepelné elektrárny
Dětmarovice. Nový technický prvek lokalizovaný na zemědělské pozemky, již více neovlivní
krajinný ráz daného území.
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Nové vedení zvláště vysokého napětí v délce cca 1,4 km s použitím stožárů typu Donau
(základní výška stožáru je 46 m) ovlivní částečně krajinný ráz dané oblasti a to ze dvou
důvodů:
trasa vedení zvn představuje nový liniový koridor v území: linie stožárů prochází území, kde
technické prvky nejsou, tak významně zastoupeny jako v okolní oblasti. Trasa nového vedení
kříží železniční vlečku a regulovaný tok Mlýnky s poměrně bohatými břehovými porosty. Dále
vede po orné půdě a kříží cenný biotop široké nivy Olše. V místě křížení s tokem břehový
doprovod a lužní porosty chybí. Stožáry zvn jsou umístěny na pastviny a louky obklopující
část obce Závada. U státních hranic v blízkosti řeky Petrůvky se napojují na současné
vedení.
výška nového vedení ovlivňuje vizuální charakteristiku dané oblasti: nové vedení zvláště
vysokého napětí a jeho ochranné pásmo se stane další výraznou technickou linií v dané
zemědělsko-lesní krajině v části obce Závada. Krajina má rovinatý až mírně zvlněný
charakter, z tohoto důvodu vyčnívající stožáry nad lesními porosty a obcemi snižují estetické
hledisko. Negativní nový vjem bude částečně snížen jeho lokalizací. V urbanizovaném
technicky zasíťovaném území jako tato oblast bezesporu je, jsou stožáry vnímány jako
nedílnou součástí krajiny. Negativní vliv stožárů (základní výška 46 m) samozřejmě sníží i
výška okolních komínů a chladících věží, které jsou mnohonásobně vyšší (výška komínů 275
m a výška chladících věží 100 m).
Obrázek č. 25 Lokalizace nové elektrické stanice v blízkosti areálu tepelné elektrárny

Nová elektrická stanice je lokalizována na trvale travní porosty a ornou půdu v těsné blízkosti tepelné
elektrárny. Celý tento prostor je lemován železniční vlečkou. Území zcela dominují čtyři chladící věže.
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Obrázek č. 26 Trasa zvn kříží železniční vlečku a regulovaný tok Mlýnky s břehovými porosty

Vedení zvn kříží tyto liniové prvky v krajině. Břehové prosty i vlastní regulovaný tok Mlýnky tvoří
přírodní prvek v urbanizovaném prostředí.

Obrázek č. 27 Pohled přes mělké a široké údolí Olše a pohled k říčce Petrůvka

C.II.7. Obyvatelstvo a hmotný majetek
Za hmotný majetek lze pokládat především pozemky, ať už ZPF, PUPFL nebo plochy jiného
charakteru, na kterých se předmětný záměr nachází. Podle energetického zákona bude
k trase vedení vyhrazeno ochranné pásmo s charakterem věcného břemene. Využití
pozemků a činnosti v ochranném pásmu vedení mají v uvedeném zákoně konkretizovaná
omezení. Kromě toho si posuzovaný záměr vyžádá trvalý i dočasný zábor zemědělské půdy
a pozemků určených k plnění funkcí lesa tato omezení budou předmětem vyrovnání mezi
majiteli dotčených pozemků a provozovatelem vedení.
Území, na kterém se záměr nachází, leží ve volné krajině a je bez bezprostředního kontaktu
s obytnými objekty nebo kulturními památkami.
Nejbližší objekty v trase vedení jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka č. 42 Objekty v blízkosti vedení
Objekt

Vzdálenost od osy vedení (m)

Garáž

36

Zděný dům

40
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Výstavba nové elektrické stanice v lokalitě Dětmarovice, se svým rozsahem dotýká území
Moravskoslezského kraje a příslušných oblastí, které jsou svým charakterem shodné. Hlavní
údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území jsou popsány v předchozích kapitolách.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo je podstatná skutečnost, že umístění záměru leží ve volné
krajině a je bez bezprostředního kontaktu s obytnými objekty.
Okolí v místě umístění elektrické stanice a trasy vedení se vyznačuje významně kontrastní
krajinnou, určenými především přírodní charakteristikou a mírou urbanizace. Na několika
místech, především v trase vedení, které jsou podrobněji specifikovány v předchozím textu a
přílohách Dokumentace, se záměr dotýká přírodovědecky hodnotných stanovišť a lokalit.
Podrobnější popis obsahují předchozí kapitoly.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Základní a nutnou podmínkou je, aby záměr neohrožoval zdraví obyvatel. Při výstavbě a
provozu elektrické stanice a 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 na elektromagnetické pole, ostatní v
úvahu připadající nepřímé vlivy jsou vlivy hluku v důsledku dopravního provozu (viz kapitola
D.I.3) a vlivy na ráz krajiny (viz kapitola D.I.9).
V rámci Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6) bylo hodnoceno teoretické
dotčení obyvatelstva a to v následujících případech:
vlivem elektrického a magnetického pole podél vedení;
sršivým zvukem vodičů;
rušením rozhlasového a televizního příjmu;
úrazy elektrickým proudem při poruchách (přetržení vodičů);
narušováním psychické pohody (v důsledku obav ze škodlivých účinků
předpokládaného škodlivého záření, snížení estetické hodnoty krajiny aj.);
rušivými vlivy v průběhu výstavby.
D.I.1.1 Elektromagnetická (elm) pole
Používání elektřiny v každodenním životě je dnes běžné a kdekoliv proudí elektřina, vznikají
kolem vodičů a spotřebičů elektrická a magnetická pole. Vzhledem k zavedené frekvenci
střídavého proudu 50 Hz jde ve srovnání s elm zářením z jiných zdrojů o pole s extrémně
nízkou frekvencí. Od 70. let minulého století je v laické i odborné veřejnosti opakovaně
kladena a řešena otázka, zda tato nízkofrekvenční pole mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví.
V uplynulém století rozsah elm polí v životním prostředí silně narostl v souvislosti s rozvojem
spotřeby elektřiny, technologickým pokrokem a změnami ve způsobu života. Člověk je dnes
každodenně vystaven nejrůznějším elm polím s různými vlastnostmi i biologickými účinky
v souvislosti s činností různých elektrických přístrojů v domácnostech, TV přijímačů a jejich
obrazovek, obrazovek počítačů, mobilních telefonů a také vlivem radiových a televizních
vysílačů a přenosové energetické sítě. Dalšími zdroji jsou tramvaje, vlaky, metro,
bezpečnostní systémy v obchodech a na letištích (kontroly vstupu do budov, visačky na zboží
detekované při východu z obchodů), radar a mnohé jiné.
Elm pole jsou vyvolána elektromagnetickým zářením o různé vlnové délce, kmitočtu a
s různým kvantem předávané energie. Čím vyšší je kmitočet, tím kratší je vlnová délka a tím
vyšší je i kvantum energie v daném poli. Kmitočty elm záření se vyskytují v mimořádně
rozsáhlé škále zahrnující 14 řádů. V praxi jsou proto vedle základní jednotky Hz (1 Hertz = 1
kmit za vteřinu), užívány i jednotky vyšší: kHz (kilohertz, tj. 1000 Hz), MHz (megahertz, tj.
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1000 kHz) a GHz (gigahertz, tj. 1000 MHz neboli 1 miliarda kmitů za vteřinu). S růstem
kmitočtu rostou i biologické vlivy elm pole.
V okolí elektrických vedení, při kmitočtech 50 Hz, již nejde v pravém slova smyslu o pole
elektromagnetické, jsou uvažována dvě vzájemně navazující pole, elektrické a magnetické.
Pole tohoto druhu vznikají při výrobě, přenosu, distribuci a využívání elektřiny a setkáme se
s nimi nejen v blízkosti vedení vysokého napětí, ale i elektrických kabelů, nízkonapěťového
elektrického vedení k domům a v domech a elektrických zařízení používaných
v domácnostech a v kancelářích.
Elektrická pole vznikají v souvislosti s napětím (i bez průtoku proudu). Čím vyšší je napětí,
tím silnější bude vzniklé pole, a to nezávisle na protékajícím proudu.
Magnetická pole vznikají průtokem elektrického proudu. Jestliže tedy vodičem protéká
elektrický proud, mění se magnetické pole podle jeho spotřeby, zatímco elektrické pole
zůstává konstantní. Vcelku tedy platí, že síla elektrického pole roste s napětím, síla
magnetického pole s průtokem elektrického proudu.
Elektrický proud
Mezi vodičem pod napětím a zemí se vytváří elektrické pole. Jestliže vodičem protéká proud,
vzniká v jeho okolí i pole magnetické. Elektrické pole kolem vedení vysokého napětí proto
obvykle zůstává konstantní, kdežto magnetické pole kolísá podle odběru proudu. Obojí tato
pole dosahují maximální velikost v místě největšího průhybu vodičů (uprostřed mezi stožáry),
směrem ke stožárům jejich intenzita značně klesá a u stožárů dosahuje minima. Rychle klesá
také v bočním směru (kolmo k ose vedení).
Vlivy na organismus
Prvním podnětem ke zkoumání možných zdravotních vlivů elm záření byla epidemiologická
studie dvou amerických autorů, N. Wertheimerové a E. Leepera z roku 1979, z níž vyplývalo,
že v blízkosti vedení vysokého napětí byla vyšší incidence dětských leukémií. Na to navázala
dlouhá řada dalších výzkumů. Byly publikovány tisíce vědeckých prací s různými, často
vzájemně si odporujícími výsledky, v poloodborných a laických časopisech bylo šířeno i
mnoho spekulací o účincích nepříznivých (nevolnost, poruchy spánku, migréna, rakovina aj.)
i příznivých (zlepšení intelektuální výkonnosti, všeobecné léčebné efekty). Valná většina
výzkumů byla přitom zaměřena na záření vysokofrekvenční, které skutečně může při vyšších
intenzitách lidský organismus ovlivnit.
Elm pole kolem vedení vysokého napětí patří však mezi pole s velmi nízkou frekvencí, jejich
kmitočet činí 50 Hz. Kvantum šířené energie je zde nepatrné. Energie elm záření v okolí
elektrického vedení je např. milionkrát nižší než u mobilních telefonů. Nízkofrekvenční
elektrická pole nepronikají hluboko do těla, ale vytvářejí na jeho povrchu elektrický náboj. Ten
neovlivňuje zdraví, ale u silných polí střídavého proudu může obtěžovat tím, že citliví lidé
mohou vnímat naježení chloupků na kůži.
Již po tři desetiletí je vždy znovu kladena otázka, zda (nepatrně) zvýšený výskyt dětské
leukémie u dětí bydlících blízko vedení velmi vysokého napětí, uváděný v některých
epidemiologických studiích, má příčinnou souvislost s expozicí elm poli s extrémně nízkou
(ELF) frekvencí (50 Hz, případně 60 Hz). Při nízkých expozicích, odpovídajících poměrům
v okolí vedení vvn, byly provedeny tisíce laboratorních studií na pokusných zvířatech a
tkáňových kulturách, a to bez jasných a jednoznačných závěrů. Efekty, pokud jsou, jsou malé
a nekonzistentní. Mj. bylo také prokázáno, že výše citovaná původní epidemiologická studie
z roku 1979 byla metodicky vadná.
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Poškození lidského organismu při přímém působení elektrických polí do 20 kV/m se považuje
za vyloučené. Podobně nelze očekávat ani nepříznivé ovlivnění lidského organismu
magnetickými poli 50 Hz do indukce 5 mT (tj. 5000 µT). Přes uvedené skutečnosti, podle
nichž se vlivy vedení vysokého napětí jeví jako bezvýznamné, vědecké výzkumy a diskuse
v této oblasti stále pokračují.
Všeobecně respektovaná Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala
v roce 2002 na základě epidemiologických studií (o vlivech polí nad 0,3 až 0,4 µT)
nízkofrekvenční magnetická pole do kategorie 2B (možné karcinogeny pro člověka). Tato
klasifikace je užívána pro faktory, pro něž existují jen omezené doklady o karcinogenně pro
člověka a nedostatečné doklady pro karcinogenitu u pokusných zvířat. Zařazení do skupiny
tedy neznamená, že karcinogenní účinek byl prokázán, ani že je pravděpodobný. Do stejné
kategorie 2B je např. zařazena i káva.
Světová zdravotnická organizace (WHO) publikovala v roce 2007 dvě souhrnné zprávy, velmi
podrobnou (2007a) a přehlednou (2007b), v nichž shrnuje dosavadní poznatky. Mj.
konstatuje, že riziku vlivu magnetických polí na dětskou leukémii bylo věnováno veliké
vědecké úsilí. Zatímco IARC hodnotila doklady stran rakoviny, skupina expertů WHO
zkoumala důkazy o různých stránkách zdraví a revidovala i doklady vztahující se k rakovině.
Na základě standardního postupu hodnocení rizika došla skupina expertů k závěru, že ve
vztahu k ELF elektrickým polím při hladinách, jimž jsou všeobecně vystaveni členové
populace, je zdravotní riziko vyloučené. Proto se zpráva zabývá především účinky ELF
magnetických polí.
Poukazuje na skutečnost, že epidemiologickými studiemi ani jinak nebyl prokázán příčinný
vztah mezi magnetickými poli a dětskou leukémií ani jiné dlouhodobé efekty. Spolehlivost
epidemiologických výsledků, na nichž je založeno stanovisko IARC, je oslabena prokázanými
metodickými problémy. Neexistují ani žádné uznávané biofyzikální mechanismy, které by
mohly za daných okolností podporovat vznik a rozvoj nádorů. Celkově bylo konstatováno, že
doklady o karcinogenním vlivu daných nízkofrekvenčních magnetických polí nemohou být
uznány za kauzální. Není proto důvod pro změnu základních limitů ani doporučených
preventivních opatření.
Obdobně jako výše uvedené dvě zprávy WHO vyznívá ve vztahu k dětským lekémiím i
zpráva ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) z roku 2010.
Stejně hodnotí případné riziko z ELF magnetických polí i Národní referenční laboratoř pro
neionizující elektromagnetická pole a zářením (SZÚ, Praha) ve zprávě ke stavu poznatků
k roku 2009:
Analogicky vyznívá konečně i stanovisko anglické společnosti HPS (Health Physics Society,
viz Zeman G., 2004): „Neexistují žádná známá zdravotní rizika, která by byla prokázána ve
vztahu k bydlení v blízkosti vedení vvn. Věda však nemůže nezvratně prokázat, že cokoliv,
včetně nízkých úrovní elm polí, je zcela bez rizika. Většina badatelů věří, že expozice nízkým
dávkám elm polí v blízkosti vedení vvn je bezpečná, zatímco někteří jiní pokračují ve
výzkumu, hledajícím zde možná zdravotní rizika. Pokud některá existují, jako riziko rakoviny,
je nesporné, že jsou malá“.
Závěr
Závěrem je třeba poznamenat, že byly vyslovovány určité obavy i v souvislosti s možným
rušením funkce implantovaných elektrickými přístrojů k regulaci srdečního rytmu (tzv.
pacemakerů). Nejhorší možná situace rušení pacemakeru při pobytu pod vedením vysokého
napětí byla ověřována výpočtem (Scholten a spol., 2004). Byl vyvozen závěr, že i když nelze
vyloučit interferenci elm pole vedení vvn s činností srdečního pacemakeru, životu
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nebezpečný vliv takové interference je nepravděpodobný. Definitivní odpověď ovšem mohou
dát až studie pacientů s všitým pacemakerem. Do roku 2007 nebyl zjištěn případ, kde by byl
vlivem vvn poškozen pacient s implantovaným pacemakerem (BPA, říjen 2007).
Standardy, limity, doporučení
Při posuzování potenciálních vlivů elm polí můžeme vycházet z limitů doporučených ICNIRP
(Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením). Je to nevládní komise
nezávislých vědeckých expertů, úzce spolupracující se Světovou zdravotnickou organizací
(WHO), která vyhodnocuje z celého světa vědecké výsledky o možných účincích elm záření,
šíří je a vypracovává směrnice s doporučenými limity expozice. Jako limity pro obyvatelstvo
při expozici celého těla stanoví komise u elm polí s evropskou frekvencí střídavého
elektrického proudu (50 Hz) intenzitu E 5 kV.m-1 a magnetickou indukci B [T] 100 µT. Tyto
limity jsou platné i v ČR, byly převzaty i do Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. (ve znění zákona č.
106/2010Sb.) o ochraně před neionizujícím zářením.
Uvedené limity mají zaručit únosnou proudovou hustotu, indukovanou v těle. Hodnotí se
expozice v centrálním nervstvu, tj. v hlavě a krku. Citované vládní nařízení v souladu
s ICNIRP stanovuje pro veřejnost („ostatní osoby“) jako nejvýše přípustnou hodnotu
modifikované proudové hustoty v hlavě (v centrálním nervovém systému) Jmod = √2. 0,002
A.m-2, tj. 0,0028 A.m-2, po demodifikaci filtrem pro frekvenci 50 Hz potom Jmod = 2,828mA.m2.
Z doprovodných tabulek vyplývá, že dodržení výše uvedených limitů (E = 5 kV.m-1 a B [T]
= 100 µT) zaručuje, že výše zmíněná nejvyšší přípustná hodnota proudové hustoty nebude
ani při nepřetržité expozici překročena.
Podle zmíněného Nařízení se předpokládá, že osoba je exponována homogennímu
magnetickému poli, jehož vektor směřuje kolmo k hrudi exponované osoby a elektrickému
poli, které směřuje od hlavy k nohám. Pro uvážení nejhoršího možného případu se vychází
ze scénáře, při němž jsou chodidla exponované osoby vodivě spojena se zemí (bosé nohy
na vlhké zemi).
Výše uvedené limity charakterizují úrovně elm polí, pod nimiž je elm záření bezpečné. Jsou
stanoveny maximálně konzervativně, takže ani nadlimitní elm pole nemusí být vždy škodlivé.
Je zde pro obyvatelstvo ještě rozsáhlé bezpečnostní pásmo v hodnotě 500násobku limitu.
Hodnoty limitu jsou stanoveny podle prahu, při němž byly u zvířat zjištěny nejjemnější změny
chování, což je považováno za velmi citlivý indikátor biologické odpovědi.
Elm pole v blízkosti posuzované stavby a navazujícího vedení zvn
Elektromagnetické pole v blízkosti vlastní stavby elektrické stanice je podrobně vyhodnoceno
ve zvláštním posudku (EGU – HV Laboratory a.s., Praha – Běchovice, březen 2013), a to
elektrické a magnetické pole
a) kolem rozvodny;
b) pod zaústěným vedením;
c) kolem transformátorů.
Hodnocení je provedeno jednak pomocí výpočtů, jednak měřeními provedenými v pěti
typických konfiguracích rozvoden 245 kV a 420 kV, které jsou provozovány v síti ČEPS.
Výsledky jsou porovnány s nejvyššími přípustnými hodnotami podle nařízení vlády
č. 1/2008 Sb.
Na základě provedených měření a výpočtů dospívají autoři posudku k závěru, že
modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod způsobená provozem rozvodny nepřekročí
v okolí, ve vzdálenosti jednotek metrů od plotu elektrické stanice, při žádných provozních
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podmínkách včetně největšího plánovaného provozního zatížení, nejvyšší přípustnou
hodnotu pro ostatní osoby 2,828 mA.m-2.
Tento závěr je v souladu i se zahraničními poznatky (Nicolaou C. P. et al., 2012), že elm
pole jsou v nejbližším okolí analogických rozvoden 11 až 14krát nižší než limity ICNIRP pro
pracovní prostředí.
Vzhledem k výše uvedené značné vzdálenosti rozvodny od nejbližšího území můžeme tedy
s jistotou uzavřít, že elm záření resp. pole samotné rozvodny je z hlediska veřejného zdraví
bezvýznamné.
Pokud jde o navazující vedení zvn, zhodnotila působení elektromagnetického pole firma EGU
– HV Laboratory a.s. v samostatném posudku (prosinec 2011). Pro daný typ stožárů byly
programem OVERHEAD provedeny výpočty intenzity elektrického pole E, magnetické
indukce B a modifikované indukované proudové hustoty Jmod v lidském těle (ve výšce 1,8 m
nad zemí, tj. ve výšce přechodu krku do hrudi u vyšší postavy, kde indukovaná proudová
hustota dosahuje nejvyšší hodnoty) a z výsledků odvozena minimální výška spodních
fázových vodičů nutná pro zabezpečení limitů stanovených výše již uvedeným Nařízením
vlády č. 1/2008 Sb., a to 11,84 m. Při dodržení tohoto požadavku podél celého vedení není
v žádném místě překročena přípustná hodnota modifikované proudové hustoty v lidském
těle.
Pro veškeré výpočty byl uvažován nejhorší možný případ tj. maximální zatížení vedení a z
hlediska rozložení elektrického a magnetického pole nejhorší možný sled fází.
Na základě uvedených výsledků a zejména též s přihlédnutím k výrazně konzervativním
výpočetním postupům, můžeme uzavřít, že při respektování uvedené minimální výšky
spodních fázových vodičů nad zemí nebude u žádné přízemní stavby limit elm pole
překročen ani v bezprostřední blízkosti vedení. Grafy uveřejněné v posudku prokazují, že
totéž platí o výše popsaném dvoupodlažním objektu na severozápadním konci obce Závada,
situovaném vně ochranného pásma.
D.I.1.2 Narušování psychické pohody
Ve veřejnosti je dnes známo, že vedení vysokého napětí vyzařuje do okolí určité množství
elektromagnetického záření. V povědomí jsou různé věcné i zkreslené představy o
zdravotních účincích tohoto elm pole, šířené někdy tiskem i dalšími komunikačními médii.
Lidé bydlící v blízkosti podobného vedení se proto někdy cítí znepokojeni, nepříznivě
ovlivněni resp. i ohroženi. Může se to týkat i lidí v blízkosti posuzovaného nového vedení.
Pokud by k tomu došlo, bude třeba tuto záležitost s lidmi projednat a neodůvodněné obavy
rozptylovat.
D.I.1.3 Sršivý zvuk vodičů
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací. Za rušivý prvek však mohou
být v některých případech považovány akustické jevy v okolí stožárů s izolátory („sršení“)
resp. na vodičích („koróna“). Vznikají na vedení vn za nepříznivého počasí s mlhami,
jinovatkou apod. Fázové vodiče mají totiž vzhledem k provozovanému napětí poměrně malý
průměr. Za vlhka proto mohou na jejich povrchu probíhat drobné výboje, které jsou
podkladem uvedených jevů.
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D.I.1.4 Rušení rozhlasového a televizního příjmu
Rušení rádiového a televizního signálu patří k dalším, poměrně vzácným, potenciálním
nepříznivým účinkům záměru. Tento efekt je závislý na celé řadě místních podmínek (poloha
vysílače, charakteristiky transformátorů, vedení zvn a přijímací antény aj.) a proto jej pro
konkrétní lokalitu nelze spolehlivě předpovědět. Pokud by se objevily stížnosti, bude třeba
provést proměření a podle výsledku realizovat opatření, která zajistí dobrou kvalitu příjmu.
D.I.1.5 Úrazy elektrickým proudem
Při haváriích vedení (přetržení vodičů, pád sloupů) v souvislosti s vichřicí, námrazou apod. by
teoreticky mohlo dojít ke zranění nebo usmrcení osob pohybujících se v blízkosti. Toto riziko
je při dodržení stávajících norem zanedbatelné.
D.I.1.6 Rušivé vlivy v průběhu výstavby
Stavební činnost spojenou s realizací záměru můžeme rozdělit na výstavbu elektrické stanice
a na výstavbu vedení. V obojím případě bude zahrnovat zemní práce, betonáž a terénní
úpravy, u elektrické stanice montáž ocelových konstrukcí a technologických zařízení, u
vedení montáž a stavbu stožárů a tažení vodičů. Provoz bude omezen jen na denní dobu (7
– 21 hodin).
K tomu přistupuje automobilová doprava při odvozu materiálu a dodávkách materiálu
k výstavbě. Bude probíhat po předem stanovených trasách, navazujících na stávající veřejné
komunikace. Intenzita této dopravy bude nízká, půjde o jednorázové dopravní úkoly.
Prakticky neovlivní stávající intenzitu dopravy na okolních pozemních komunikacích. Část
dopravy bude realizována po železnici.
Hlukové vlivy jsou podrobně vyhodnoceny ve výše citované hlukové studii. Jako hlavní zdroje
hluku jsou zde zohledněny především stavební mechanismy (rypadla, bagry, vrtné soupravy)
a nákladní automobily. Jako nejhlučnější fáze výstavby byly identifikovány v obou případech
(výstavba elektrické stanice a vedení) výkopy základů. Pro modelový výpočet byla v obou
případech vybrána nejrušivější fáze stavby a výpočet proveden pro souběh vybraných
nejhlučnějších fází.
Výsledky výpočtu hlukových hladin ve výše popsaných výpočtových bodech ChVPS
shrnujeme v tabulce č. 43. Vypočtené hodnoty LAeq,14h ze stavební činnosti v jednotlivých
výpočtových bodech (denní doba, 7 – 21 hodin) jsou reprezentativní pro nejméně příznivé
hlukové zatížení.
Tabulka č. 43 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
Bod číslo

1

2

3

4

LAeq,14h [dB]

55,7

42,9

46,1

49,1

Tabulka ukazuje, že nejbližší chráněné venkovní prostory staveb zůstávají většinou pod
úrovní základního limitu pro denní dobu (50 dB), pouze v bodě 1 (sz. okraj obce Závada) jej
lehce a po zdravotní stránce nevýznamně překračují. Vezmeme-li navíc v úvahu, že jde o
výpočty nejvyšších možných hlukových zátěží, které se vyskytnou jen zřídka, a že práce
(výstavba vedení) budou v dané lokalitě jen přechodné a krátkodobé, můžeme s jistotou
uzavřít, že hlukové vlivy v období výstavby budou z hlediska veřejného zdraví bezvýznamné.
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Počty dotčených obyvatel
Přímými vlivy na zdraví (z elm záření, hluku) nebudou obyvatelé v okolí elektrické stanice ani
nového vedení dotčeni. Přechodné krátkodobé rušení pohody stavebními pracemi se může
nevýznamně dotknout jen jednoho rodinného domu, tedy cca desítky obyvatel.
Možná je určitá míra narušování psychické pohody v souvislosti s neodůvodněnými obavami
některých lidí ze škodlivých účinků vedení, s majetkovými obavami (o hodnotu nemovitostí
apod.) či změnami tvářnosti krajiny u lidí se zvýšeným estetickým cítěním. Tyto vlivy budou
silně individuálně podmíněny, takže počet dotčených nelze spolehlivě odhadnout. Jen velmi
orientačně je možno jej spatřovat nanejvýš kolem stovky.
D.I.1.7 Doporučená opatření
1. Dodržet požadavek minimální výšky spodních fázových vodičů zvn 11,84 m.
2. Pokud by se v obyvatelstvu vyskytly zdravotní a jiné obavy z plánovaného záměru,
projednat je v příslušné skupině obyvatel a rozptylovat neodůvodněné obavy.
3. Během výstavby realizovat v blízkosti CHVPS opatření ke snížení rušivých vlivů tak,
aby obtěžování okolních obyvatelstva bylo sníženo na nezbytné minimum.
4. V průběhu výstavby posuzovaného záměru omezit práce a také navazující dopravu
pouze na denní dobu.
5. Po realizaci stavby řešit případné stížnosti obyvatel exponovaných domů na rušení
rozhlasového a televizního signálu místním odborným prošetřením a v odůvodněných
případech zjednáním nápravy.
Ze závěru Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6) vyplývá, že stavba navrhované
elektrické stanice a navazujícího vedení zvn je po zdravotní stránce podle současných
vědeckých poznatků nezávadná. Některé nepříznivé psychické i jiné vlivy bude možné
minimalizovat doporučenými opatřeními.
V souhrnu vlivů záměru na obyvatelstvo lze konstatovat, že zdravotní, sociální ani
ekonomické aspekty nebudou realizací záměru ovlivněny.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Uplatnění vlivů hodnoceného záměru na ovzduší lze očekávat pouze v období jeho realizace
a to emisemi škodlivin do ovzduší při pohybu dopravních prostředků a stavebních
mechanismů.
Výstavba elektrické stanice je vzhledem k prostorovému rozprostření dlouhodobějšího
charakteru. Vlivy na ovzduší v podobě zvýšené prašnosti lze očekávat jen v nejbližším okolí
staveniště a na příjezdových komunikacích. Doba trvání těchto vlivů se bude pohybovat
v řádu několika měsíců maximálně jednoho roku.
Vzhledem k prostorovému a časovému rozprostření výstavby vedení lze očekávat, že vlivy
na ovzduší budou omezeny jen v bezprostředním okolí staveniště a na příjezdových
komunikacích. Doba trvání těchto vlivů v jednotlivých lokalitách se bude pohybovat v řádu
dnů, maximálně týdnů.
Snížení prašnosti na příjezdových komunikacích a na plochách v prostoru stavenišť, bude
zajištěno dodržováním environmentálních zásad uvedených v ZOV, především skrápěním
dotčených ploch bez vegetačního pokryvu a zamezit tak nepřípustnému víření prachu v déle
trvajícím období beze srážek.
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Elektrická stanice má nevýrobní charakter, proto se v průběhu realizace a vlastního provozu
elektrické stanice ani vedení nepředpokládá, že by mohl nastat jakýkoliv významný vliv na
ovzduší nebo klima.

D.I.3. Vliv na hlukovou
charakteristiky

situaci

a

event.

další

fyzikální

a

biologické

Vypracovaná Hluková studie záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě
Dětmarovice“ (viz Příloha č. 4), kterou zpracovala společnost EMPLA AG spol. s r. o. byla
jedním z podkladů Posouzení vlivů na veřejné zdraví (viz Příloha č. 6), kterou zpracoval Prof.
MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. jednoznačně prokazuje, že vliv záměru neovlivní hlukovou
situaci.
D.I.3.1 Hluk
Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí. Již
hladiny hluku pohybující se v blízkosti základních limitů působí na celou exponovanou
populaci. Dnes je tak dotčena značná část obyvatelstva našich měst. Mezi lidmi jsou však
velké rozdíly citlivosti na hluk v závislosti na individuálních vlastnostech nervového systému,
zdravotním stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci
odhaduje na 5 - 8%. Na druhé straně existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně
odolných. U zbytku populace stoupá účinek s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti
na řadě dalších faktorů). Rušivé působení hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a v
době noční.
Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka.
Touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách.
Vyvolávají rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem, rozmrzelost, tj.
pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má jedinec
zamítavý postoj, a také změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost,
roste celková podrážděnost a agresivita).
Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci pracovní schopnosti je
dáno ve venkovním prostoru pro pobyt lidí ekvivalentní hladinou nižší než 50 až 55 dB. Při
vyšších hodnotách (denních i nočních) dochází k výše popsanému postižení psychické
pohody.
Ani při dodržení základního denního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi
10 % osob i tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují
usínání a kvalitu i délku spánku. Účinek závisí na individuální citlivosti lidí, která je značně
rozdílná. S rostoucí intenzitou hluku procento postižených narůstá. Na druhé straně se u
některých lidí citlivost může snížit postupným návykem.
Klidný a nerušený spánek je přitom považován za nezbytnou podmínku uchování zdraví a
tělesné i duševní výkonnosti. Jeho kvalita je hlukem postihována, i když se dotčený člověk
neprobudí (resp. si není krátkodobého probuzení vědom), spánek je však méně hluboký a
jsou omezeny spánkové fáze, které jsou nejvýznamnější pro regeneraci sil (SWS a REM).
Pokud si člověk probuzení uvědomí, dostavují se mnohdy obtíže s opětovným usnutím a
s tím spojená rozmrzelost a pocit zdravotní újmy. V experimentech byla po takové noci
v následujícím dnu prokázána snížená pozornost, výkonnost a schopnost soustředění.
Hladina hluku v ložnici, která prokazatelně nemění vlastnosti spánku, je 35 - 37 dB(A), nad
touto úrovní již nastupuje rušení.
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Z důvodů uvedených literárních poznatků vycházíme v dalším hodnocení jednoznačně ze
základních limitů ekvivalentních hlukových hladin, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Korekce
umožňované stávajícími předpisy (nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) mají význam právní, nikoli
fyziologický. Lidé jsou hlukem určité úrovně obtěžováni nezávisle na tom, zda v daném místě
byla korekce povolena či nikoli.
Hlukové zátěže v okolí záměru
Celkové zhodnocení hlukových zátěží vyvolaných stavbou a provozem posuzovaného
záměru provedla a uvádí v Hlukové studii firma Empla AG (Praha, březen 2003) (viz Příloha
č. 4) s ohledem na výše již popsané nejbližší ChVPS. Rozmisťuje v nich 4 výpočtové body,
vždy 2 m od fasády budovy a 3 m nad terénem (viz tabulka č. 44). Poloha jednotlivých bodů
je kartograficky vyznačena v Hlukové studii. Jako zdroje vyhodnocuje v samotné rozvodně 3
transformátory a sršení podél vedení, pak sršení u stožárů a koróny mezi stožáry. Hodnocení
bylo provedeno jednak pomocí výpočtů, jednak měřením u obdobné elektrické stanice.
Tabulka č. 44 Zvolené výpočtové body v nejbližším CHVePS
Číslo
1

obytný dům č.p. 169 (Závada)

2

obytný dům č.p. 166 (Závada)

3

obytný dům č.p. 238 (Dětmarovice)

4

obytný dům č.p. 523 (Dětmarovice)

Modelový výpočet je proveden pro níže uvedené režimy provozu:
a) nulová varianta - stav bez realizace záměru (zmapováno formou měření),
b) záměr, pouze hluk vyvolaný posuzovaným záměrem,
c) aktivní varianta - stav s realizací záměru (nulová varianta plus záměr).
Výsledky
Zhodnocení hlukových zátěží ze stacionárních zdrojů rozvodny v jednotlivých výpočtových
bodech ChVPS uvádíme podle Hlukové studie pro denní dobu v tabulce č. 45 a pro noční
dobu v tabulce č. 46.
Tabulka č. 45 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,8h [dB]

DENNÍ DOBA - nejhlučnějších 8 po sobě
jdoucích hodin

1

2

3

4

a) nulový stav (měření)

37,6

37,7

39,8

41,2

b) posuzovaný záměr

30,6

24,6

26,2

28,2

c) aktivní stav (nulový stav plus záměr)

38,4

37,9

40,0

41,4

změna c) oproti a)

0,8
ano

0,2
ano

0,2
ano

0,2
ano

hygienický limit

hygienický limit splněn

50,0

Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 8 nejhlučnějších po sobě jdoucích denních hodin.
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Tabulka č. 46 Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
Ekvivalentní hladina ak. tlaku A LAeq,1h [dB]

NOČNÍ DOBA - nejhlučnější noční hodina

1

2

hygienický limit

3

4

40,0

a) nulový stav (měření)

37,0

36,3

38,5

39,0

b) posuzovaný záměr

30,6

24,6

26,2

28,2

c) aktivní stav (nulový stav plus záměr)

37,9

36,6

38,7

39,3

změna c) oproti a)

0,9
ano

0,3
ano

0,2
ano

0,3
ano

hygienický limit splněn

Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou reprezentativní pro 1 nejhlučnější noční hodinu.

Z tabulek je zřejmé, že celkové hlukové zátěže jsou ve dne i v noci podlimitní a že záměr
k nim přispívá zcela zanedbatelným způsobem.
Hlučnost vedení zvn byla v Hlukové studii zhodnocena na základě měření hlukových hladin u
identického vedení o napěťové hladině 400 kV. Příspěvek vedení k hlukovému pozadí činil
pod vedením (12 m od zdroje hluku) LAeq,T = 34,2 dB a ve vzdálenosti 50 m LAeq,T = 29,5 dB.
Opět se jedná o podlimitní hladiny pro denní i noční dobu, takže i v nejbližším měřícím bodě
(č. 1) budou hlukové poměry po zdravotní stránce dobře přijatelné.
Navazující doprava nemusí být brána v úvahu, v době provozu bude její rozsah minimální a
zcela zanedbatelný.
K uvedenému je třeba ještě vzít v úvahu, že místní hlukové pozadí je výrazně ovlivněno
železniční a silniční dopravou, podíl záměru je oproti nim velmi nízký.
V dalších fázích realizace záměru se problematika hluku bude nadále sledovat a při
zpřesnění vstupních údajů bude provedena případná aktualizace s eventuálním návrhem
opatření na zlepšení. Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením
hladin akustického tlaku A po zprovoznění záměru.
Můžeme konstatovat, že z hlediska ochrany veřejného zdraví jsou hlukové vlivy záměru
nevýznamné a v případě dodržení deklarovaných parametrů by neměl být příčinou zvýšení
zdravotního rizika obyvatel v dotčené zástavbě.
D.I.3.2 Vibrace
Elektrická stanice ani dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV není zdrojem vibrací. Vibrace
mohou krátkodobě vznikat v průběhu výstavby ze stavební činnosti.
D.I.3.3 Ionizující záření
Elektrická stanice ani dvojité vedení nejsou zdrojem ionizujícího záření.
D.I.3.4 Neionizující záření
Podle Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů je nutné posuzovat
expozici v centrálním nervovém systému. Expozice nohou a rukou nízkofrekvenčnímu poli se
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nehodnotí. Do oblasti hlavy a hrudi je nutné zahrnout i oblast krku vzhledem k přítomnosti
míchy (expozice je způsobena interakcí proudové hustoty s nervovou tkání).
Předpokládá se, že osoba je exponována homogennímu magnetickému poli, jehož vektor
směřuje kolmo k hrudi exponované osoby a elektrickému poli, které směřuje od hlavy
k nohám exponované osoby.
Pro uvážení hygienicky nejhoršího případu se dále předpokládá, že chodidla osoby jsou
vodivě spojena se zemí (bosé nohy na vlhké zemi).
Ve všech hodnocených částech těla může nastat případ, kdy proudová hustota indukovaná
elektrickým polem bude mít shodný směr s proudovou hustotou indukovanou magnetickým
polem. Při současné expozici je tedy výsledná indukovaná proudová hustota, s ohledem na
zahrnutí hygienicky nejhoršího případu, dána skalárním součtem obou indukovaných
proudových hustot.
Porovnáním proudové hustoty v hlavě, krku a hrudi bylo stanoveno, že nejvyšší hodnota se
dosahuje v oblasti přechodu krku do hrudi.
Vedení elektrické energie
Vliv elektrického a magnetického pole (viz Příloha č. 5.1), byl hodnocen dle nařízení vlády č.
1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění (nařízení vlády č.
106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením).
Posouzení z hlediska působení elektromagnetického pole bylo provedeno pro dvojité vedení
o napěťové hladině 400 kV typ stožáru Dunaj.
Programem OVERHEAD byly provedeny výpočty intenzity elektrického pole E, magnetické
indukce B a modifikované indukované proudové hustoty Jmod v lidském těle (vypočítané podle
doporučení zpracovaného Státním zdravotním ústavem).
Výpočty byly provedeny ve výšce 1,8 m nad zemí, tj. ve výšce přechodu z krku do hrudi u
vyšší postavy, kde indukovaná proudová hustota dosahuje nejvyšší hodnoty.
Pro veškeré výpočty byla uvažována nejhorší možná varianta sledu fázových vodičů a
maximální zatížení vedení.
Posouzení dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV
Uvažovaný sled fází:
L3

L3

L2 L1 L1 L2
Na základě výpočtů byly stanoveny minimální výšky spodních fázových vodičů nad zemí, tak
aby v žádném místě podél vedení typ Dunaj nebyla překročena přípustná hodnota
modifikované proudové hustoty Jmod v lidském těle.
Minimální výška spodních fázových vodičů nad zemí pro vedení typ Dunaj je: 11,84 m.
Jsou-li dodrženy minimální výšky vodičů nad zemí, tak v žádném místě podél vedení typu
Dunaj není překročena legislativou přípustná hodnota modifikované indukované proudové
hustoty.
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Elektrická stanice
Vzhledem k plánované výstavbě elektrické stanice Dětmarovice bylo provedeno posouzení
vlivu (viz Příloha č. 5.2) tohoto záměru z hlediska hygienických požadavků Nařízení vlády č.
1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, v platném znění (nařízení vlády č.
106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením) a to zejména s ohledem na:
Elektrické a magnetické pole kolem rozvodny;
Elektrické a magnetické pole pod zaústěným vedením;
Elektrické a magnetické pole kolem transformátorů.
Elektrické a magnetické pole kolem rozvodny
Vzhledem ke konfiguraci provozovaných rozvoden a vzdálenostem zařízení pod napětím od
oplocení rozvodny, byly hodnoty měřeného elektrického a magnetického pole mimo rozvodny
menší než referenční hodnoty úrovně elektrického a magnetického pole. Nejvyšší hodnoty
vně rozvodny byly naměřeny v místech zaústění vedení do rozvodny.
Rozložení elektromagnetického pole uvnitř a vně rozvodny mimo zaústěná vedení je
uvedena na obrázku č. 28 závislost měřených veličin tj. intenzity elektrického pole E,
magnetické indukce B a modifikované proudové hustoty Jmod, která byla vypočtena pro
maximální proudové zatížení zaústěného vedení na vzdálenosti od živých částí rozvodny
(oplocení rozvodny je naznačeno černou čárou ve vzdálenosti 0 m).
Obrázek č. 28 Měření na hranici plotu mimo zaústění vedení
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(referenční hodnoty jsou Eref = 5 kV/m, Bref = 100 µT, mezní hodnota je Jmod = 2.828 mA/m2)
Z měření vyplynulo, že vliv přípojnic a jiných živých částí rozvodny na modifikovanou
indukovanou proudovou hustotu Jmod vně rozvodny je zcela zanedbatelný. Největší naměřené
hodnoty modifikované proudové hustoty Jmod jsou v místech zaústění vedení do rozvodny.
Elektrické a magnetické pole kolem rozvodny pod zaústěným dvojitým vedením o napěťové
hladině 400 kV
Vzhledem k výše uvedeným výsledkům bylo posouzeno zaústění dvojitého vedení o
napěťové hladině 400 kV Donau do TR Dětmarovice s ohledem na hygienické požadavky
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Programem OVERHEAD byly provedeny výpočty intenzity elektrického pole E, magnetické
indukce B a modifikované indukované proudové hustoty Jmod pro jedno i pro obě zaústěná
vedení v provozu, aby bylo možné určit, která varianta výpočtu dává horší výsledky (vyšší
hodnoty).
Ukotvení vodičů je na staničních portálech ve výšce 23 m. Vzhledem k průhybu vodičů byla
pro výpočty stanovena výška vodičů nad zemí vně rozvodny 20 m. Pro výpočty byla
uvažována nejhorší možná varianta sledu fázových vodičů a maximální zatížení vedení.
Výpočty byly provedeny ve výšce 1,8 m nad zemí, tj. ve výšce přechodu z krku do hrudi u
vyšší postavy, kde modifikovaná indukovaná proudová hustota dosahuje nejvyšší hodnoty.
Místo výpočtu bylo vně rozvodny, uvažovaná vzdálenost od oplocení rozvodny byla 6 m (v
této vzdálenosti se neprojevuje stínící vliv oplocení rozvodny a byly v ní naměřeny nejvyšší
hodnoty).
Vzhledem k tomu, že je vedení v rozvodně zakotveno na konstrukci v konfiguraci Portál a
vzhledem k hodnocení elektromagnetického pole v těsné blízkosti rozvodny (6 m od plotu)
jsou v místě výpočtu stále ještě vodiče v konfiguraci Portál.
Výsledné vypočtené průběhy rozložení intenzity elektrického pole E, magnetické indukce B a
modifikované indukované proudové hustoty Jmod pro jedno vedení v příčném řezu v závislosti
na vzdálenosti od osy vedení (osa vedení je ve vzdálenosti 0 m).

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

106

Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě
Dětmarovice

Obrázek č. 29 Vypočtené průběhy vně rozvodny
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(limity Eref = 5 kV/m, Bref = 100 µT, Jmod = 2.828 mA/m ) - jedno vedení, vodiče v konfiguraci Portál
2
Jmod max = 0,83 mA/m

Na Obrázku č. 30 jsou provedeny výpočty pro obě zaústěná vedení s tím rozdílem, že osa
řezu (vzdálenost 0) je situována symetricky mezi oběma vedeními.
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Obrázek č. 30 Vypočtené průběhy vně rozvodny
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(limity Eref = 5 kV/m, Bref = 100 µT, Jmod = 2.828 mA/m ) - dvě vedení, vodiče v konfiguraci Portál
2
Jmod max = 1,105 mA/m

Maximální vypočtená hodnota modifikované indukované proudové hustoty Jmod v místě
zaústění dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV do TR Dětmarovice je 1,105 mA.m-2
tzn., že není překročena nejvyšší přípustná hodnota modifikované indukované proudové
hustoty Jmod 2,828 mA.m-2.
Magnetické pole 50 Hz od transformátorů 400/ 110/ 10,5 kV v okolí rozvodny
Transformátory za provozu jsou zdrojem magnetického pole, které je nejsilnější v těsném
okolí nádoby transformátoru a se vzdáleností od transformátoru jeho intenzita klesá. Čistým
výpočtem je velmi obtížné magnetické pole v okolí transformátoru určit a výsledek by mohl
být zatížen velkou chybou. Proto bylo využito té skutečnosti, že typově shodné
transformátory, jako mají být instalovány v TR Dětmarovice, jsou již v provozu v jiných
transformovnách ČEPS, takže bylo možné provést měření magnetického pole v jejich okolí.
Jedná se o transformátory 400/110/10,5 kV 350 MVA, tzn. typově shodné s transformátory
plánovanými pro TR Dětmarovice.
V době měření byl činný výkon transformátorů u obou téměř shodný 132 MW až 135 MW,
protože byly zapojeny na obou stranách v paralelním provozu.
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Měření magnetického pole se provedlo u obou transformátorů shodně - měřilo se po obvodu
ve vzdálenosti 2 m od nádoby a 4 m od nádoby ve výšce 1,8 m nad zemí. Rozestupy
jednotlivých bodů měření po obvodu byly cca 2 m. V následujících tabulkách jsou naměřené
hodnoty v jednotkách µT. Referenční hodnota pro zaměstnance je 500 µT a pro ostatní
osoby 100 µT. Magnetické pole okolo transformátoru závisí na jeho výkonu. Při chodu
naprázdno je okolo transformátoru určitá hodnota magnetického pole a s rostoucím výkonem
se zvyšuje vlivem zvyšující se hodnoty rozptylového magnetického toku a též vlivem
magnetického pole generovaného vývody transformátoru s proudem.
Tabulka č. 47 Hodnoty magnetického pole (magnetická indukce) v jednotkách µT
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Z naměřených hodnot a provedeného rozboru vyplývá, že v okolí transformátoru ve
vzdálenosti 4 m a více i při největším zatížení nepřesáhne magnetické pole hodnotu 30 µT,
což je 30 % referenční hodnoty pro ostatní osoby a 6 % referenční hodnoty pro
zaměstnance.
Ve vzdálenosti 10 m od nádoby transformátoru směrem k plotu rozvodny byla změřena
hodnota magnetického pole 1,2 µT.
Ve vzdálenosti 20 m od nádoby transformátoru směrem k plotu rozvodny byla změřena
hodnota magnetického pole 0,7 µT
Při plném zatížení transformátoru budou příslušné maximální hodnoty 3,6 µT ve vzdálenosti
10 m a 2,1 µT ve vzdálenosti 20 m.
Z uvedeného vyplývá, že příspěvek magnetického pole od transformátorů bude za plotem
rozvodny maximálně 6 µT, což je 6 % referenční hodnoty 100 µT platné pro ostatní osoby.
Na základě provedených měření a výpočtů intenzity elektrického pole E, magnetické indukce
B a modifikované indukované proudové hustoty Jmod, lze konstatovat, že modifikovaná
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indukovaná proudová hustota Jmod způsobená provozem rozvodny nepřekročí v okolí TR
Dětmarovice včetně nejbližšího okolí, tzn. ve vzdálenosti jednotek metrů od plotu rozvodny,
při žádných provozních podmínkách rozvodny včetně jejího největšího plánovaného
provozního zatížení nejvyšší přípustnou hodnotu pro ostatní osoby 2,828 mA.m-2.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody
Vlivy na povrchové vody lze předpokládat pouze v období výstavby elektrické stanice. Místní
ovlivnění jakosti povrchových vod odváděných z území výstavby je možné teoreticky smytí
zemin při silnějších deštích. Jedná se o malé a běžně akceptovatelné riziko, které bude
minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních postupů. Při výstavbě elektrické
stanice bude na staveništi zřízená mezideponie snadno rozplavitelného materiálu.
Technickými opatřeními uvedeným v ZOV bude zabráněno odplavování tohoto materiálu. Na
staveništi nebudou skladovány žádné závadné látky. Odpadní vody ať už technologické nebo
splaškové při výstavbě vznikat nebudou.
Nadzemním vedením jsou povrchové vody dotčeny výhradně nepřímo - mimoúrovňovým
křížením případně souběhem s vodními toky, aniž by došlo jak při výstavbě, tak při provozu
k přímému kontaktu s nimi. Výstavba vedení nevyžaduje zřízení mezideponií snadno
rozplavitelného materiálu ani skladování závadných látek. Odpadní vody ať už technologické
nebo splaškové vznikat nebudou.
Při respektování elementárních zásad ochrany přírody je v období výstavby záměru vliv na
povrchové vody zcela nevýznamný. Povrchové vody mohou být ovlivněny jen přechodně a
v krátkém období výstavby případným odčerpáváním zkalené vody z výkopů pro základy
před jejich betonáží nebo splachováním půdní vrstvy po odstranění vegetačního krytu na
ploše stavenišť a na dočasných příjezdových trasách k jednotlivým stožárům.
Pravděpodobnost znečištění povrchových vod zákalem je omezena pouze na dobu
výraznějších dešťových srážek.
Jedná se o vliv krátkodobý, srovnatelný s působením provozu běžné zemědělské techniky.
Velikost i významnost tohoto dočasného vlivu na povrchové vody je proto hodnocena jako
přijatelná.
Křížení těchto vodních toků a ploch bude provedeno dle ČSN EN 50341-1 Elektrická
venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné
specifikace. Nebudou ovlivněny hydraulické parametry toku.
Záměr nepředstavuje rozsáhlé odlesnění ani plošné kácení vzrostlé zeleně.
Vliv elektrické stanice a elektrického vedení na jakost povrchových vod v období provozu je
nevýznamný až zcela zanedbatelný.
Vlastní provoz elektrické stanice a přenosového vedení neovlivní množství ani jakost
povrchových vod, vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.
D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody
Stavební aktivity budou dle předběžných odhadů u hlouběji založených objektů prováděny
nad stávající hladinou podzemní vody. Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území
výstavby je možné teoreticky pouze v omezeném časovém období výstavby, např. smytím
zemin při silnějších deštích. Jedná se o malé a běžně akceptované riziko, které bude
minimalizováno požadovaným dodržováním pracovních postupů.
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Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním zamezit
úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních mechanizmů do horninového
prostředí. Při dodržování environmentálních zásad uvedených v ZOV lze toto riziko
považovat za nepodstatné.
Před vybudováním jednotlivých základů pro nosné konstrukce stavebních objektů elektrické
stanice a vedení bude nutné provést hydrogeologické posouzení místa, 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.
Vlastní provoz elektrické stanice a přenosového vedení neovlivní množství ani jakost
podzemních vod, podzemní voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

D.I.5. Vlivy na půdu
Pro realizaci záměru bude nutný trvalý zábor půdy pro základy nosných konstrukcí stožárů a
zastavěnou plochu elektrické stanice. Dočasný zábor bude potřebný jednak pro provoz
dopravní techniky stavebních mechanizmů při provádění základů, následně pak při
betonování základů a montážních činnostech související s výstavbou záměru. Pro dopravu,
manipulaci a montáž stožárů na jednotlivých stožárových místech bude potřebné ještě
zajištění montážních ploch, které budou situovány převážně ve vymezeném ochranném
pásmu vedení, a tím bude zajištěno, že z důvodu stavebních a montážních činností při
realizaci předmětného záměru nevzniknou další požadavky na odnětí. Při výstavbě záměru
bude v maximální možné míře využíváno přístupových tras a manipulačních ploch tak, aby
nedošlo k narušení ekologicky významných pozemků a jejich porostů. 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 trase vedení. Příjezdové cesty budou detailně stanoveny v ZOV
a v dalším stupni projektové dokumentace (Dokumentace pro územní řízení).
Při realizaci záměru budou prováděny zemní práce většího rozsahu nebo v souvislém pruhu,
ve stožárových místech budou hloubeny vrty pro pilotové základy. Tyto zemní práce
nepředstavují významný zásah do půdního fondu.
Jak je uvedeno v závěrečné zprávě vypracované firmou K-GEO, s.r.o. jsou základové
poměry na staveništi hodnoceny jako složité. Při navrhování základů je předpokládáno
postupovat podle zásad 2. nebo 3. geotechnické kategorie dle náročnosti stavebních objektů.
Pro plošné zakládání objektů se podmínky v rozsahu staveniště dosti mění. U hlouběji
založených objektů bude komplikovat zakládání přítomnost podzemní vody. Je doporučeno
doplnit, v dalších stupních projektové přípravy (realizační dokumentaci), nové průzkumné
sondy k upřesnění informací pro zakládání.
Před započetím výkopových prací bude sejmuta vrchní část humusové vrstvy tloušťky cca
200 mm, která bude uložena na deponii v blízkosti stavby a po dokončení výstavby bude
rozhrnuta v rámci terénních úprav.
Vytěžená zemina vzniklá při výkopových pracích základových konstrukcí bude uložena na
deponii a později použita na zpětné zásypy kolem základových konstrukcí dle projektové
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dokumentace. Nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou bude důsledně dodržován
předmětný zákon o odpadech a vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., v platném znění o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Přesná
bilance zemních prací není v této fázi přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších
stupňů projektové dokumentace.
Po dokončení prací bude staveniště uvedeno do původního stavu. Příjezdové cesty po
zemědělských pozemcích a montážní plochy ve stožárových místech se rekultivují podle
podmínek uvedených v souhlasu s vynětím podle zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění.
Předběžně lze dobu mezi zahájením stavebních prací na stožárových místech a uvedením
pozemků do původního stavu stanovit maximálně ve výši několika týdnů, u výstavby
elektrické stanice lze dobu stanovit ve výši několika měsíců maximálně jednoho roku.
Zemědělsky obhospodařované pozemky v okolí elektrické stanice, pod vedením a v jeho
ochranném pásmu mohou být i nadále využívány ke svému účelu, byť s mírným omezením.
Vzrostlá zeleň pod vedením i v celém ochranném pásmu vedení musí být z provozních a
bezpečnostních důvodů pravidelně odstraňována, přesáhne-li její výška 3 m.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Vlastní provoz elektrické stanice a vedení nebude způsobovat žádnou kontaminaci ani erozi
půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek (např. pohonné
hmoty, maziva apod.), budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního plánu. V
průběhu realizace záměru bude podmínkami v územním řízení nařízeno, vhodnými
opatřeními těmto negativním vlivům zamezit.
Stavbou vyvolaný zábor pozemků má převážně dočasný charakter. Trvalý zábor pozemků
pro základy nosných konstrukcí stožárů a zastavěnou plochu elektrické stanice 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 v omezené míře. Omezení
lesních pozemků se předpokládá v šíři ochranného pásma vedení. Přesný rozsah záborů
pozemků určených k plnění funkcí lesa bude uveden až v dalších stupni projektové přípravy
(Dokumentace pro územní řízení, tzv. DUR).
Předpokládaný zábor PUPFL bude v rozsahu cca 0,6 ha na celé navržené trase vedení o
napěťové hladině 400 kV.
Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů se v dotčeném území nevyskytuje.
Po období provozu vedení pak dojde v rozsahu zákonného ochranného pásma k omezení
užívání pozemků v lesních průsecích a omezení užívání lesních pozemků v průsecích a
omezení některých činností v ochranném pásmu u zemědělských pozemků. Odnětí nebo
vynětí pozemků pro jiný účel užívání bude uplatněno dle zákona č. 334/1992 Sb., v platném
znění.
Z hlediska znečištění půd, při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě,
nebude půda negativně ovlivněna. Vlastní provoz záměru neovlivní jakost půd.
Z hlediska ochrany půd nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen
v minimální míře.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Určitý zásah do horninového prostředí představují výkopy pro základy. Základy ČZV,
stanoviště transformátorů, domky sekundární ochrany a centrální domek budou blokové,
případně stěnové, s předpokládanou hloubkou založení do 3,5 m. Základy u stožárových
konstrukcí budou kvůli přítomnosti podzemní vody pilotové. Základové patky a pasy tvoří z
geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, bez dalších vlivů na její
kvalitu.
Pro zajištění stability a optimalizaci návrhu základových konstrukcí budou v realizační
dokumentaci provedeny průzkumné sondy, které upřesní informaci pro zakládání jednotlivých
objektů.
Poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických památek nepředpokládáme.
Záměr prochází chráněné ložiskové územím Čs. část Hornoslezské pánve, jejíž ochranou je
pověřena OKD, a.s. Ostrava, (Uhlí černé, zemní plyn).
Záměr dále prochází přes výhradní ložisko Dětmarovice – Petrovice.
V průběhu výstavby a vlastního provozu elektrické stanice a vedení zvn se nepředpokládá,
že by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje lze vyloučit.

D.I.7. Vlivy na soustavu NATURA 2000
V provedeném Hodnocení vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti (viz
Příloha č. 8) byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčeným předmětům ochrany
a proběhlo vyhodnocení významnosti těchto vlivů na tyto dotčené předměty ochrany.
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
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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 o nevýznamnou část.
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. K eliminaci těchto
dopadů jsou v dalším textu navrhnuta opatření k úpravě elektrického vedení k minimalizaci
potenciálních střetů s letícími ptáky.
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
stav – Odra – Poolší je mírně negativní.
Ze závěrů Hodnocení vlivů záměru na Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti vyplývá, že
hodnocený záměr nemá významně negativní vliv na celistvost ani na předměty ochrany
dotčené EVL ani PO.
V průběhu hodnocení byly zjištěny mírně negativní vlivy záměru na páchníka hnědého, kuňku
žlutobřichou, bukáčka malého a ledňáčka říčního. Navržená zmírňující opatření, která mohou
potencionální negativní působení zmenšit, musí být nedílnou součástí záměru.

D.I.8. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
D.I.8.1 Vliv na faunu
Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na zjištěnou ornitofanu:
Porosty podél cest a vodotečí označené v následujícím obrázku červeně, zahrnují
nejcennější biotopy, které jsou klíčové pro rozmnožování a zisk potravy většiny zjištěných
druhů ptáků. Největší potenciální negativní dopad záměru na ornitofaunu spočívá v likvidaci a
trvalém záboru těchto biotopů (zástavba území). Dále může dojít v rámci zemních a
stavebních prací k rušení hnízdících ptáků, k ničení jejich snůšek či usmrcování mláďat.
K eliminaci těchto dopadů jsou v dalším textu navrhnuta ochranná a kompenzační opatření.
V širším okolí se vyskytují obdobné biotopy v dostatečné rozloze, a proto nelze předpokládat,
že výstavba areálu výrazně sníží hnízdní či potravní potenciál území pro zjištěné druhy.
V rámci celkového posouzení konstrukce stožárů zvn a způsobu vedení vodičů s napěťovou
hladinou 400 kV je možné potvrdit, že nebezpečí zraňování avifauny je minimální a prakticky
nemožné. Konstrukční řešení znemožňuje kontakt živočicha s nebezpečnými částmi, které
zapříčiňují úrazy elektrickým proudem, vzhledem k velkým odstupovým vzdálenostem mezi
fázovými vodiči navzájem, vzdálenostem částí pod napětím od uzemněných konstrukcí
stožárů a vzdálenostem mezi fázovými vodiči a zemnícími vodiči. Případné nebezpečí úrazu
tedy spočívá pouze v mechanických nárazech do vodičů, kterých si letící pták nevšimne.
Proto jediným možným preventivním opatřením je optická vizualizace vedení. Zpravidla se
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navrhuje zvýraznění vedení optickou signalizací na zemnícím laně. Tato opatření jsou
v souladu s § 5a, odst. (6), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění
pozdějších změn.
Negativní vliv záměru výstavby a provozu elektrické stanice a vedení může přímo či nepřímo
být pouze na úrovni jedinců. Velmi nepravděpodobné bude negativní ovlivnění záměru
populací uvedených druhů.
Obrázek č. 31 Ortofotomapa biotopů

Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na zjištěnou batrachofaunu:
Pro výskyt obojživelníků v zájmovém území jsou opět nejcennější biotopy označené na
předchozím obrázku červenými hranicemi, tedy zarostlé okraje toků, případně cest. Největší
případný negativní dopad záměru na batrachofaunu spočívá v likvidaci a trvalém záboru
těchto biotopů. V rámci zemních a stavebních prací pak nelze vyloučit riziko likvidace jedinců,
proto je vhodná přítomnost biologického dozoru, který na základě zjištěných aktuálních dat
zajistí optimální řešení v zájmu ochrany přírody.
Ostatní plochy nevyžadují s ohledem na obojživelníky speciální opatření.
Záměr může přímo či nepřímo negativně ovlivnit některé druhy na úrovni jedinců, negativní
ovlivnění na úrovni populace, ale nelze předpokládat u žádného ze zjištěných druhů. Navíc u
této skupiny případné negativní ovlivnění spadá pouze do fáze výstavby, fáze provozu se
negativně nedotkne jedinců, natož populací.
Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na zjištěnou herpetofaunu:
Největší potenciální negativní dopad záměru na herpetofaunu spočívá v likvidaci a trvalém
záboru vhodných biotopů (zástavba území). V rámci zemních a stavebních prací pak nelze
vyloučit riziko likvidace nakladených vajíček či náhodné usmrcení jedinců. K eliminaci těchto
dopadů jsou v dalším textu navrhnuta ochranná a kompenzační opatření. V rámci zemních a
stavebních prací pak nelze vyloučit riziko likvidace jedinců, proto je vhodná přítomnost
biologického dozoru, který na základě zjištěných aktuálních dat zajistí optimální řešení
v zájmu ochrany přírody.
Riziko negativního ovlivnění plazů v rámci výstavby a provozu záměru lze považovat za
zanedbatelné. Po realizaci záměru lze navíc předpokládat, že například ještěrka obecná
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částečně osídlí i nově vzniklé antropogenní plochy v rámci vybudovaného areálu
(synantropní výskyt). Na základě výše uvedeného proto není považováno za nutné navrhovat
pro savce ochranná, kompenzační či legislativní opatření.
Záměr výstavby a provozu elektrické stanice může přímo či nepřímo negativně ovlivnit
některé druhy na úrovni jedinců (včetně jejich přirozeného vývoje), negativní ovlivnění na
úrovni populace, ale nelze předpokládat u žádného ze zjištěných druhů, protože se v okolí
vyskytuje dostatek vhodných stanovišť pro stabilní výskyt a vývoj populací uvedených druhů
plazů.
Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na savce:
V průběhu průzkumu byly zjištěny běžné druhy, které se vyskytují v rámci širšího regionu.
Žádný z druhů nepatří mezi zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění., mimo veverku
obecnou. Vzhledem k jedinému sledování není považováno za nutné v souvislosti s tímto
druhem žádat o výjimku.
Pro zachování migračních možností je důležité omezit zábor biotopů v okolí vodotečí a
vzrostlé dřevinné vegetace. Na základě výše uvedeného proto není považováno za nutné
navrhovat pro savce ochranná, kompenzační či legislativní opatření.
V rámci investičního záměru je možné negativní ovlivnění druhů na úrovni jedinců. Populace
výstavba a provoz v žádném případě neohrozí.
Hodnocení vlivů zamýšleného záměru na faunu bezobratlých
Střevlíkovití
V rámci průzkumu nebyly na zkoumaném území zjištěny zvláště chráněné druhy střevlíků ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, resp. vyhlášky
č. 395/1992 Sb. v platném znění.
U zbývajících druhů střevlíkovitých, spadajících do obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992
Sb.), sice nelze v rámci výstavby a provozu záměru vyloučit negativní ovlivnění na úrovni
jedinců (usmrcování, zábor biotopu apod.), negativní ovlivnění na úrovni populací, ale nelze
předpokládat.
Pro zachování cennějších biotopů, na něž jsou vázány bioindikačně významnější druhy, a
pro zachování migračních koridorů je vhodné omezit zábor biotopů v okolí vodotečí a vzrostlé
dřevinné vegetace.
Na základě výše uvedeného proto není považováno za nutné navrhovat pro ostatní druhy
střevlíkovitých ochranná, kompenzační či legislativní opatření.
Ostatní bezobratlí
U zbývajících druhů bezobratlých spadajících do obecné ochrany (§ 5 zákona č. 114/1992
Sb.), sice nelze v rámci výstavby a provozu záměru vyloučit negativní ovlivnění na úrovni
jedinců (usmrcování, zábor biotopu apod.), negativní ovlivnění na úrovni populací ale nelze
předpokládat (jedná se o běžné druhy).
Z těchto důvodů proto nepovažujeme za nutné navrhovat pro tyto druhy ochranná,
kompenzační či legislativní opatření.
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Ze závěrů provedeného Biologického hodnocení vyplývá, že užší vazbu na zkoumané území
má následujících 9 druhů:
Bramborníček hnědý
Ledáček říční
Morčák velký
Orel mořský
Ťuhýk obecný
Ještěrka obecná
Skokan zelený
Slepýš křehký
Užovka obojková

O
O
KO
KO
O
SO
SO
SO
O

Před realizací jakýchkoliv činností, které by zasahovaly do biotopu výše vyjmenovaných
zvláště chráněných druhů s užší vazbou na zkoumané území, či je jinak negativně
ovlivňovaly, je nutná výjimka ze zákazů ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění. Příslušným orgánem pro udělení výjimky je Krajský úřad.
Potenciální negativní dopad záměru významný z hlediska ochrany přírody, tj. ve smyslu § 5,
§ 5a a § 50 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění, byl konstatován u následujících skupin
a druhů:
- všechny druhy ptáků s hnízdní vazbou na zkoumané území
- skokan zelený /s výjimkou skokana hnědého – není na seznamu zvláště chráněných
živočichů/
- všechny druhy plazů.
Při dodržení opatření dojde u ptáků k dostatečnému vyloučení rizika přímého usmrcování
jedinců, poškození (zničení) obsazených hnízd nebo rušení v době hnízdění. U ostatních
skupin živočichů je riziko přímého zasažení jedinců (ve všech vývojových fázích, včetně
vajíček) opatřeními minimalizováno natolik, že nedojde k ohrožení místních, resp.
regionálních populací. Ztráty biotopů u zvláště chráněných druhů jsou opatřeními částečně
zmírněny.
D.I.8.2 Vliv na flóru
Na základě uvedeného popisu rostlinstva a biotopů lze vyhodnotit vliv záměru na rostlinná
společenstva:
a) Výstavba elektrické stanice:
Elektrická stanice je vhodně lokalizována v blízkosti tepelné elektrárny a zasahuje do
biotopů intenzivně sečené louky s druhově chudým bylinným patrem (biotop 1) a do
biotopu orné půdy (biotop 3). Nejcennějším biotopem v této části je linie keřového
stromového patra dřevin, která odděluje louku od orné půdy (biotop 2). Zásah bude
v severní části této linie, kde budou muset být vykáceny dřeviny. Zásah lze považovat za
přijatelný. Výstavba elektrické stanice nemá zásadní vliv na vegetaci v daném území.
b) Vedení zvláště vysokého napětí:
Trasa vedení kříží ornou půdu (biotop 3), ruderální linii podél železnice (biotop 5) a
okrajově zasahuje do dřevinného porostu lužního lesa na březích regulovaného toku
Mlýnky (biotop 4). Dále je trasa vhodně zvolena po orné půdě (biotop 6) a okrajově
zasahuje do náletového remízku druhově bohatšího porostu, který na tento lem
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navazuje (biotop 7). Druhově bohaté porosty lužního lesa nebudou dotčeny. V místě
s nejnižší pokryvností keřového i stromového patra břehového doprovodu kříží řeku Olši.
Nivní louky, které se dochovaly podél řeky na obou březích, jsou silně ovlivněné a
druhově chudé. Negativní vliv na druhové složení má významně se rozšiřující křídlatka
(biotop 8). Po křížení regulovaného toku Olše vede vedení zvn po louce s druhově
chudým zastoupením bylin. Jedná se o intenzivně obhospodařované louky a pastviny.
Cennými solitéry jsou dva vzrostlé stromy lípa a vrba na okraji pozemku u rodinných
domů.
V rámci botanického hodnocení bylo popsáno rostlinstvo a stanoviště vymezeného
zájmového území. Z celkového počtu 100 druhů zjištěných vyšších cévnatých rostlin není
žádný druh zařazen mezi druhy zvláště chráněné dle vyhlášky č. 395 zákona č.114/1992 sb.
o ochraně přírody a krajiny ani druh Červeného seznamu.
V hodnocené lokalitě jsou zastoupené biotopy ovlivněné člověkem. Převažují intenzivně
obdělávané louky, které jsou v okolí tepelné elektrárny, v nivě toku Olše, i u obce Závada.
Cennými biotopy jsou fragmenty luhů, které se vyskytují jako linie a váží se na toky Olše,
Mlýnky a Petrůvky. Představují druhově pestrá společenstva lužních lesů. Tyto biotopy
nebudou záměrem dotčeny, nacházejí se mimo navrhovaný záměr.
Záměr výstavby a provozu elektrické stanice a vedení může přímo či nepřímo negativně
ovlivnit některé druhy na úrovni jedinců (přímá likvidace), negativní ovlivnění na úrovni
populace ale nelze předpokládat u žádného ze zjištěných druhů.
Na základě výše uvedeného není nepovažováno za nutné navrhovat pro zjištěné rostlinné
druhy ochranná, kompenzační či legislativní opatření.
D.I.8.3 Vliv na ÚSES
Nová elektrická stanice nebude mít vliv na prvky ÚSES, protože se nachází v dostatečné
vzdálenosti od jednotlivých složek.
Elektrické vedení kříží regionální biokoridor 949 Bezdínek, který je vedený podél toku Olše
s lužními porosty. Migrace živočichů nebude trasou vedení ovlivněna. Funkčnost
regionálního biokoridoru bude zachována.
Navržené umístění elektrické stanice a následně i samotné trasy vedení se v naprosté
většině případů vyhýbá nejcennějším biotopům a je v maximální míře umístěno do
otevřených biotopů, kde je diverzita druhů nejnižší. Největší problémem je plánovaná ztráta
biotopů /porostů/ v okolí Mlýnky a Olše. Těmto ztrátám se však v případě výstavby nelze
vyhnout. Je možné pouze opět minimalizovat negativní dopady dodržením navržených
opatření především ve fázi výstavby. Lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody je
vybrané umístění záměru optimální.
Ze závěru Biologického hodnocení (viz příloha č. 7) vyplývá, že hodnocený záměr za
předpokladu splnění navržených ochranných, kompenzačních či legislativních opatření nemá
významný negativní vliv na zvláště chráněné druhy zvláště, přírodní stanoviště a prvky
ÚSES.

D.I.9. Vlivy na krajinu
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. Konfliktnost
úseku je zesílena přítomností jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé
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a neopakovatelné v rámci regionu (NPR, NPP, NPK, NRBK, ÚSES, vizuální scéna,
scenerie).
Konflikt s přírodními hodnotami
Výstavba nové elektrické stanice nepředstavuje konflikt s přírodními hodnotami. Je
lokalizována v blízkosti areálu tepelné elektrárny na zemědělských pozemcích.
Trasa nového vedení prochází údolní nivou Olše, která je součástí území Natura 2000 –
Evropsky významná lokalita a Ptačí oblast. Do široké nivy Olše jsou soustředěny přírodní
hodnoty. Nivou je veden regionální biokoridor, řeka Olše je významným krajinným prvkem.
Trasa vedení zvn je vhodně lokalizována mimo cenné biotopy. Druhově bohaté porosty se
v místě průchodu stožárů zvn nenacházejí. Trasa vede po orné půdě a po trvale travních
porostech, které jsou spásány. Přesto dojde k částečnému ovlivnění krajinného rázu. Jedná
se o další liniový koridor a technický prvek, který kříží poměrně cenné území v takto
industriální a pozměněné krajině.
Konflikt s přírodními hodnotami lze považovat za přijatelný.
Konflikt s estetickými hodnotami, zásah do prostorových vztahů a ovlivnění vizuální scény
Konflikt s estetickými hodnotami se částečně předpokládá, i přestože okolní krajina je
výrazně pozměněna. Převažují industriální prvky plošné a bodové (tepelná elektrárna,
komíny, vedení vysokého napětí). Trasa nového vedení směřuje do prostoru ještě relativně
zachovalého s výskytem hodnot přírodních i estetických. Nová linie stožárů zvláště vysokého
napětí v délce cca 1,4 km s použitím stožárů typu Donau (základní výška stožáru je 46 m)
ovlivní prostorové vztahy.
Stožáry budou patrné nejen z blízkých, ale i z dálkových pohledů. Vizuální vjem je navíc
umocněn rovinatým reliéfem krajiny.
Vzhledem k charakteru stavby není možné z hlediska snížení vlivu na krajinný ráz navrhnout
kompenzační opatření. Podzemní varianta vedení uvedená jako variantní řešení vzhledem
k náročnosti není uvažována.
Na základě výše uvedené analýzy je možné konstatovat, že navrhovaná stavba představuje
v omezené míře rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých charakteristik
krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen v následující tabulce.
Tabulka č. 48 Zhodnocení vlivu jednotlivých variant na zákonná kritéria krajinného rázu
Vliv na zákonná kritéria krajinného rázu
Elektrická stanice
(viz §12 zákona)

Vedení zvn

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

žádný

středně silný

Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky

žádný

Vliv na VKP

žádný
žádný

slabý

Vliv na stanoviště Natura 2000

žádný

středně silný

Vliv na kulturní dominanty

žádný

žádný

Vliv na estetické hodnoty

žádný

Vliv na harmonické měřítko krajiny

žádný

slabý až středně silný
slabý až středně silný

Vliv na prostorové vztahy v krajině

žádný

slabý až středně silný

Hodnocení: pozitivní zásah, žádný zásah, slabý zásah, středně silný zásah, silný zásah, stírající zásah
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D.I.10. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek nebude v rámci navrženého záměru dotčen.
Nová elektrická stanice ani trasa vedení zvn nezasahuje do kulturních hodnot a
archeologických lokalit.
Konflikt s kulturními hodnotami se nepředpokládá.
Záměr nebude mít vliv na architektonické památky. V místě projektovaných zemních a
technických pracích se nenachází žádné kulturní památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky.
Při realizaci záměru (v průběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického
nálezu. Území dotčené výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu §22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 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.
Lokalita záměru se vyhýbá známým oblastem, geologickým a paleontologickým památkám.
V případě nálezu v průběhu výstavby bude postupováno obdobně jako při nálezu
archeologických památek.
Realizace a provoz záměru nebude mít významně negativní vliv na hmotný majetek a
kulturní památky.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti příhraničních
vlivů
Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah vlivů záměru je převážně lokální, daný rozsahem ochranného pásma záměru. Širší
rozsah vlivů se může projevit pouze v oblasti vlivů vizuálních, tj. vlivů na krajinu. V přímo
dotčeném území (ochranné pásmo záměru) lidé nebydlí, v širším území (vizuální kontakt se
záměrem) se může záměr dotknout řádově sta až tisíce obyvatel.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy na
obyvatelstvo jsou proto spíše rázům blízké okolí vlastní stavby po jejím dokončení je vznik
psychologického, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického. Vlivem
přesahující technické dominanty v okolní krajině. Míra estetického vnímání této skutečnosti je
faktorem subjektivním. Vyloučit nelze ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti.
Za zanedbatelný nebo téměř nulový lze považovat vliv výstavby předmětného záměru na
půdu, vodu, horninové prostředí a přírodní zdroje, protože tyto nebudou výstavbou ani
provozem záměru dotčeny.
Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu na soustavu
NATURA 2000, flóru, faunu a ekosystémy. Nelze očekávat, že by tyto vlivy překročily
únosnou mez a způsobily nevratné změny v přilehlých a vzdálenějších ekosystémech.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky nejsou předpokládány, případné vlivy se budou
uplatňovat pouze během výstavby.
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Dle výše uvedených rozborů jednotlivých vlivů lze konstatovat, že záměr výstavby elektrické
stanice a vedení nebude mít výrazný dopad na veřejné zdraví, soustavu NATURA 2000,
flóru, faunu a ekosystémy, což je dokladováno v textu Dokumentace. 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.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů). Rozsah vlivů na ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný.
Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících
státní hranice.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nadstandardních stavech
Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Rizika havárií spojená s výstavbou záměru jsou minimální a při respektování základních
pravidel při manipulaci s ropnými látkami na staveništi, při zajištění odpovídajícího
technického stavu pohonných jednotek vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při
skladování rizikových materiálů včetně odpadů, je lze považovat za nevýznamné.
Rizika havárií z hlediska potencionálního ohrožení povrchových nebo podzemních vod
spojená s výstavbou elektrické stanice a vedení jsou minimální. Při respektování základních
pravidel při manipulaci na staveništi s ropnými látkami nebo materiály, které mohou ovlivnit
pH povrchových vod, při zajištění odpovídajícího technického stavu pohonných jednotek
vozidel a mechanizmů používaných na staveništi, při skladování rizikových materiálů včetně
odpadů, je lze považovat za nevýznamné. S minimalizací tohoto rizika se počítá i při
umísťování stožárů dále od břehů vodních toků a mimo ochranná pásma I. stupně vodních
zdrojů a přírodních léčivých zdrojů.
Provoz
Elektrická stanice a nadzemní vedení elektrické energie představuje v období provozu
minimální míru rizika havárie. Vlastní provoz nemůže být příčinou havárie ani při výskytu
mimořádných stavů, proti kterým je elektrická stanice a vedení dokonale jištěno a chráněno.
Pouze nepředvídatelné události jako například extrémní klimatické podmínky, havárie letadla
apod. mohou způsobit přetržení vodičů vedení či demolici stožáru nebo rozvodny 420 kV. Při
takovéto události by vzniklo krátkodobé nebezpečí úrazu elektrickým proudem (ve zlomcích
vteřiny) pro osoby a zvěř, 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,
ovšem ani při této události nedojde ke škodám na životním prostředí a dopad se projeví
pouze na výpadcích rozvodné sítě.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru výstavby elektrické stanice a vedení o napěťové hladině
400 kV lze specifikovat převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich vyloučení je nutné
vypracovat podrobný plán organizace výstavby s uvedenými environmentálními zásadami,
obsahující mimo jiné určení a vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně konkrétního
způsobu jejich likvidace, optimální stanovení přístupových tras na staveniště, vhodná
opatření k omezení rizika úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních strojů,
snížení prašnosti na příjezdových komunikacích a na plochách v prostoru stavenišť.
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů spočívají v těchto oblastech:
- Dodržení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu s ohledem na
ochranu životního prostředí a veřejného zdraví;
- Stanovení příjezdových cest na staveniště elektrické stanice a k jednotlivým stožárům, ve
kterých bude nezbytné udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby
vedení;
- Stanovení nezbytného rozsahu kácení dřevin rostoucích mimo les a prořezu vzrostlé
zeleně;
- Kvantifikace materiálových a surovinových nároků na provedení stavby včetně
nátěrových hmot, které budou v rámci realizace použity;
- Stanovení množství jednotlivých druhů odpadů vznikajících během výstavby a určit
způsob jejich využití nebo odstranění v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., v platném
znění. V maximální míře preferovat využití odpadů jako druhotné suroviny;
- Zpracovat požárně bezpečnostní řešení stavby;
- Zpracování časového plánu realizace stavby.
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 provedena.
Základní opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů při
výstavbě spočívají v těchto oblastech:
- Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV);
- Manipulaci s vodícími lany provádět maximálně šetrně ve vztahu k okolní přírodě;
- V případě odkrytí archeologických nálezů při provádění zemních prací informovat
příslušný orgán státní památkové péče a umožnit provedení záchranného
archeologického průzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů;
- Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu přednostně v období
vegetačního klidu (listopad – březen). Tuto podmínku lze porušit v případě, že biologický
dozor průzkumem vyloučí hnízdění ptáků v místě zásahu;
- V maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a
preferovat jejich využití jako druhotné suroviny. Výkopovou zeminu použít k terénním
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úpravám v okolí výstavby elektrické stanice a stožárů. Minimalizovat objem odpadů
ukládaných na skládky;
Průběžně kontrolovat technický stav používaných stavebních a dopravních mechanismů
a jejich vybavení prostředky pro likvidaci případných úniku pohonných hmot anebo olejů;
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na území dotčené stavbou, musí být v
dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v
těchto územích;
Stavební stroje a mechanismy budou používat pouze ekologická maziva a oleje;
Veškerou údržbu a opravy stavebních a dopravních mechanismů včetně doplňování
pohonných a mazacích hmot provádět pouze v místech vybavených k těmto účelům,
zásadně mimo obvod stavenišť. Zjištěné úniky budou neprodleně lokalizovány, ohlášeny
a odborně sanovány;
Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v
průběhu provádění zemních prací, v případě potřeby zajistit skrápěním snížení
sekundární prašnosti stavenišť a příjezdových komunikací;
Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do
původního stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem
nemovitosti dohodnuto jinak;
Zajistit pravidelné proškolování zaměstnanců dodavatele stavby v oblasti dodržování
ZOV a havarijního plánu. Provádět pravidelnou kontrolu dodržování ZOV a znalosti
havarijního plánu.

Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na životní prostředí, kterým je údržba
ochranného pásma vedení, omezit v těchto oblastech:
- Šetrně provádět výřez s důslednou likvidací vyřezaných náletových křovin a keřů;
- Při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště
nebezpečných vodám (viz příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění). Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s
požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů;
- Udržovat volný pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení pouze ve
stanoveném nezbytně nutném rozsahu.
Při provozu elektrické stanice lze nepříznivý vliv na životní prostředí, omezit v těchto
oblastech:
- Při údržbě elektrické stanice omezit používání látek nebezpečných a zvláště
nebezpečných vodám (viz příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném
znění). Zajistit odstranění veškerých zbytků používaných látek a jejich obalů v souladu s
požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících předpisů.
Technická opatření:
Ochrana vod

Při realizaci záměru je nutné vhodnými opatřeními a jejich důsledným dodržováním
omezit riziko i drobného úniku ropných látek z dopravních prostředků a stavebních
mechanizmů. Na místě stavby bude k dispozici dostatečné množství sanačního materiálu
a vodotěsných nádob pro případ úniku;
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V prováděcím projektu bude nezbytné specifikovat případné negativní vlivy stavby na
vodní režim lokality a pásma hygienických ochrany vod a navrhnout opatření k jejich
eliminaci;
V období výstavby věnovat zvýšenou pozornost případným znečišťujícím látkám;
Křížení vodních toků a ploch, je nutné projednat s příslušným vodoprávním úřadem
(podle §17 zákona č. 254/2001 Sb.);
V blízkosti vodních toků je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních a
montážních činností a důsledně šetřit břehové porosty. Případné kácení břehových
porostů v místech křížení vodních toků a ploch, ať už pro provádění vlastní stavby, nebo
při následném provozu vedení, předem projednat se správci a vlastníky příslušných
vodních toků a ploch;
V záplavovém území (v údolních nivách) vodních toků nebude skladován stavební nebo
lehce odplavitelný materiál, ropné ani jiné látky, nedojde ke znečištění toků a okolních
pozemků. Dřevní hmota z odstraňovaných břehových a doprovodných porostů musí být
ihned odvážen z údolních niv. Práce natahování nových vodičů přes vodní tok Olše
budou oznámeny v dostatečném předstihu správci toku;
Přechody vodních toků a pozemků, na nichž se nacházejí vodní toky a sousedních k nim
dotčených ochranným pásmem vodních zdrojů a záplavových území podléhá
vodoprávnímu souhlasu dle §17 zákona č. 254/2001Sb., v platném znění. Žádost bude
podána dle vyhlášky č.432/2001Sb., v platném znění;
V průběhu přípravy realizace záměru (příprava podkladů k zahájení územního řízení)
bude proveden hydrogeologický průzkum a navržena opatření k ochraně kvality a kvantity
vod. V průběhy realizace záměru bude zakládání nosných konstrukcí elektrické stanice a
patek stožárů prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a podzemních
vod;
V průběhu vlastního provozu záměru bude údržba stožárů a vodičů prováděna tak, aby
nedošlo k ohrožení jakosti povrchových a 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 a povrchových vod a uvedena opatření pro jejich eliminaci. Zároveň zde
budou uvedena opatření k zamezení vzniku havárie a postupy k odstranění jejích
škodlivých následků;
Při provádění nátěrů konstrukcí je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci
zeminy nátěrovými hmotami při jejich manipulaci nebo jejich zbytky z odložených obalů.
To platí i pro následné provádění nátěrů v rámci provozní údržby;
Ve vodohospodářsky významných územích (zátopová území, vodní toky) nesmí být ani
krátkodobě opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není
přípustné jejich parkování. Pro parkování a opravy musí být zřízen stavební dvůr, který
musí být situován mimo toto území.
Ochrana ovzduší

V období výstavby 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 příslušných stavebních ploch s ohledem na blízkost lidských sídlišť;
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V případě potřeby zajistit skrápěním snížení sekundární prašnosti na plochách v prostoru
stavenišť a příjezdových komunikací;
Neponechávat motor nákladních automobilů v chodu, stojí-li vozidlo na místě stavby.
Ochrana soustavy NATURA 2000

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. Zemnící
lano bude opatřeno optickou signalizací zmírňující možný střet ptáků s vedením. Optická
signalizace by 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;
Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů je nutné mít připraven havarijní
plán, který zajistí minimalizaci důsledků havárie.
Ochrana přírody a ekosystémů

Veškeré zásahy do biotopu či jinou rušivou činnost (skrývky, deponie zeminy, výkopové
práce, kácení dřevin, pohyb těžké techniky apod.) provádět mimo dobu hnízdění ptáků,
tj. mimo období od 1. 3. do 15. 8. Tuto podmínku lze porušit v případě, že biologický
dozor průzkumem vyloučí hnízdění ptáků v místě zásahu;
Zabránit přímému či nepřímému negativnímu ovlivnění kvality vody a vodního režimu;
Ponechat v co největší míře vzrostlou zeleň nebo v přípustné míře, s ohledem na
existenci ochranného pásma vedení, obnovit porosty na místech zasažených stavební
činností;
V rámci zemních a stavebních prací pak nelze vyloučit riziko likvidace jedinců, proto je
vhodná přítomnost biologického dozoru, který na základě zjištěných aktuálních dat zajistí
optimální řešení v zájmu ochrany přírody.
Ptáci
Nutný trvalý zábor a průseky související s ochrannými pásmy vedení by měly být
prováděny v co nejmenší míře. Je důležité ponechat v co největší míře vzrostlou zeleň.
To nevylučuje možnost plošně a časově omezených zásahů např. v rámci budování
inženýrských sítí, pokud po jejich realizaci dojde k obnovení biotopu (vegetace);
Před vydáním územního rozhodnutí, tzn. před zahájením jakékoliv činnosti spojené se
zásahem do těchto biotopů (skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, kácení dřevin,
pohyb těžké techniky apod.), je třeba v předstihu zažádat o udělení příslušné výjimky ze
zákazů ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění pro tyto
druhy: bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, ledňáček říční a morčák velký. Orgánem
ochrany přírody pro udělení výjimky je příslušný Krajský úřad;
Aby nedocházelo k usmrcování jedinců na hnízdech, likvidaci snůšek, rušení či jiným
zásahům do přirozeného vývoje (§ 50 a § 5a zákona č. 114/1992 Sb.), je nutné provádět
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výše popsané zásahy a rušivé činnosti mimo dobu hnízdění, tj. mimo období od 1. 3. do
15. 8. daného kalendářního roku. Tuto podmínku lze porušit v případě, že před
konkrétním zásahem bude proveden kontrolní průzkum biologického dozoru, který
v místě zásahu vyloučí hnízdění ptáků. (Po dobu realizace výstavby záměru bude
zajištěn biologický stavební dozor, který bude prováděn odborně způsobilou osobou.
Úlohou dozoru bude zajistit správnou realizaci podmínek vyplývající z rozhodnutí orgánů
ochrany přírody).
Obojživelníci
Před zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopů vzrostlé zeleně podél
toků (skrývky, deponie zeminy, výkopové práce, kácení dřevin, pohyb těžké techniky
apod.), je třeba v předstihu zažádat o udělení příslušné výjimky ze zákazů ve smyslu §
50, resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění pro druh: skokan zelený.
Příslušným orgánem pro udělení výjimky je Krajský úřad.
Plazi
Před zahájením jakékoliv činnosti spojené se zásahem do biotopu (skrývky, výkopové
práce, kácení dřevin, pohyb těžké techniky apod.), je třeba v předstihu zažádat o udělení
příslušné výjimky ze zákazů ve smyslu § 50, resp. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění, pro všechny druhy zjištěných plazů, tj. pro ještěrku obecnou, slepýše
křehkého, užovku obojkovou. Orgánem ochrany přírody pro udělení výjimky je příslušný
Krajský úřad.
Ochrana půdy

Minimalizovat řešení manipulačních pásů v úsecích po spádnici, volbou umístění
stožárových míst přizpůsobit terénu tak, aby byly minimalizovány nutné přístupy a řešení
spojitých manipulačních pásů po spádnici a tyto zásady včetně návrhů protierozních
opatření rozpracovat v ZOV stavby;
V prostoru výstavby elektrické stanice a stožárových míst šetrně skrýt ornici, dle
inženýrsko-geologického průzkumu;
Po ukončení výstavby skrytou orniční vrstvu rozprostřít v okolí výstavby v rámci
terénních úprav;
Plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po ukončení stavby do
původního stavu či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem
nemovitosti dohodnuto jinak.
Ochrana lesů

Stanovit rozsah nezbytného smýcení lesních porostů, smýcení omezit pouze na plochu
trvalého záboru pro výstavbu;
Smýcení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení
v hnízdním období (březen – červenec). Tuto podmínku lze porušit v případě, že
biologický dozor průzkumem vyloučí hnízdění ptáků v místě zásahu.
Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého a
dočasného záboru;
Dočasné zábory umisťovat mimo PUPFL;
Zajistit následnou péči o dotčené lesní porosty. Podpořit vytvoření náhradního lesního
pláště.
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Odpadové hospodářství

Prováděcí dokumentace musí obsahovat vyčíslení předpokládaného množství vytěžené
zeminy a její maximální využití v místě stavby;
Dřevní hmota vzniklá jako vedlejší produkt z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les
bude během výstavby po dohodě s vlastníkem pozemku přednostně využit jako palivo
(dřevo);
Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití.
Jiná opatření

Zásadní opatření je nutno formulovat již při zpracování dokumentace pro územní řízení 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. Dodavatel stavby je povinen tento plán projednat
s dotčenými obcemi a příslušnými orgány státní správy;
Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a
na celkovou délku stavby. Ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu
předkládané Dokumentace nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o
předkládaném záměru. V příloze předkládané Dokumentace je doložena Přehledná situace
záměru, ze které je patrný rozsah předkládaného záměru.
Zvláštní pozornost je věnována těm složkám, jejichž ovlivnění je pro posuzovaný záměr
charakteristické. Jde zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, oblast vlivů na
flóru, faunu a ekosystémy a dále oblast vlivů na krajinu. Tím je smysl zákona naplněn věcně.
Pro oblast vlivů na flóru, faunu a ekosystémy byly vypracovány tato hodnocení:
• Zoologický průzkum;
• Botanický průzkum;
• Vlastní terénní průzkum.
Hodnocení bylo provedeno autorizovanou osobou dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění o ochraně přírody a krajiny.
V Naturovém posouzení byla zpracována tato hodnocení:
• Vlastní terénní průzkum;
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• Přírodovědecký průzkum.
Hodnocení bylo provedeno držitelem autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona.
Pro oblast vlivů na krajinu byla vypracována tato studie:
• Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz.
Vyhodnocení bylo provedeno držitelem autorizace.
Dále byly zpracovány tyto studie:
• Hluková studie;
• Posouzení vlivů na veřejné zdraví;
• Posouzení nového dvojitého vedení 400 kV typu DONAU z hlediska požadavků
Nařízení vlády č.1/2008 Sb.;
• Posouzení vlivů elektromagnetického pole 50 Hz TR Dětmarovice z hlediska
požadavků Nařízení vlády č.1/2008 Sb.
Při hodnocení byla použita standardní metodika EIA daná zákonem č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Použití uvedených způsobů vyhodnocení splnilo hlavní cíle předkládané Dokumentace,
posouzení negativních i pozitivních vlivů, které vyvolá realizace a provoz posuzované akce.
Informace o zájmovém území byly získány z mapových podkladů, z literatury, z konzultací
s příslušnými odborníky a z konzultací s pracovníky státní správy a samosprávy. Získané
údaje byly prověřeny a doplněny vlastním průzkumem lokality.
Při zpracování Dokumentace byly použity informace a údaje z následujících zdrojů:
• literatura a další písemné podklady,
• digitalizované podklady na CD-ROM a DVD-ROM,
• terénní průzkumy,
• osobní jednání,
• internetové stránky a odborné články.
Seznam použité literatury, podkladů a zdrojů
• Platné právní předpisy (zákony, nařízení vlády a vyhlášky), které se vztahují
k problematice posuzování vlivů na životní prostředí
• Zpravodaje EIA, Ministerstvo životního prostředí
• Manuál prevence v lékařské praxi, Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. a
spolupracovníci, Státní zdravotní ústav, Národní program zdraví, 1998
• Air Quality Guidelines for Europe (Regionální publikace WHO, Evropská řada č. 23),
1987; Přeložilo a vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996
• Autoatlas 1:200 000 Česká republika, GeoMedia, s.r.o., 1997
• DVD Interaktivní geologické mapy české republiky 1:25 000, Česká geologická
služba, 2003
• Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica
16, GÚ ČSAV v Brně
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•
•
•
•

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - digitální data (Natura 2000,
velkoplošně chráněná území, maloplošně chráněná území, lokální a regionální
územní systém ekologické stability na území CHKO) ve formátu *shp
Podklady pro EIA záměru „Vedení 400 kV V 443 – zaústění do transformovny
Dětmarovice“ zpracovatel Elektrotrans, a.s. (12/2011)
Inženýrsko – geologický průzkum „ TR 400/110/22 kV Dětmarovice, umístění nové
transformační stanice‟ zpracovatel K – GEO, s.r.o.
Internetové zdroje:
- www.geoportal.cenia.cz
- www.mapy.cz
- www.aopkcr.cz
- http://stanoviste.natura2000.cz/
- http://ptaci.natura2000.cz/
- www.cuzk.cz
- http://drusop.nature.cz/
- www.env.cz
- http://heis.vuv.cz/
- www.nature.cz
- www.chmu.cz
- www.szu.cz
- www.chmi.cz
- www.geology.cz
- http://www.geofond.cz/
- http://www.geologicke-mapy.cz/
- http://www.npu.cz/
- http://www.detmarovice.cz/
- http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/
- http://www.rsd.cz/

Fotodokumentace
Fotodokumentace byla pořízena zpracovatelem Dokumentace v rámci prohlídek stávajícího
stavu předmětného záměru Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice a
souvisejícího okolí.

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování Dokumentace
Při zpracování Dokumentace hodnocení vlivů realizace záměru „Výstavby nové rozvodny
400 kV v lokalitě Dětmarovice‟ na životní prostředí, 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.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5., jedná se o výstavbu nové elektrické stanice v lokalitě
Dětmarovice. Předmětem záměru je výstavba nové elektrické stanice a nového vedení o
napěťové hladině 400 kV, které představuje liniovou stavbu o délce trasy cca 1,4 km.
Napojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího vedení s označením V 443 ze stožárů
č. 127 a č. 127a do nové elektrické stanice. Trasa vedení je vedena v novém koridoru.

E.I.1. Variantní řešení elektrické stanice
Variantní řešení umístění elektrické stanice se neuvažuje.

E.I.2. Variantní řešení trasy vedení
Variantní umístění trasy vedení se neuvažuje a je jednoznačně dáno stávajícím umístěním
vedení o napěťové hladině 400 kV s označením V443 a umístěním nové elektrické stanice.

E.I.3. Variantní řešení typu vedení
Vzhledem ke skutečnostem uvedených v kapitole B.I.5 je zřejmé, že řešení záměru výstavba
dvojitého vedení o napěťové hladině 400 kV za využití technologie podzemního kabelového
vedení by trvale poškodilo životní prostředí, a to mnohem závažnějším způsobem, než
vedení nadzemní.

Dokumentace dle §8 a přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

130

Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě
Dětmarovice

F. ZÁVĚR
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty
ani průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní
prostředí a ovzduší.
Posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na přírodu a krajinu možný za předpokladu zajištění
navrhovaných opatření a podmínek tak, jak jsou obsaženy v jednotlivých kapitolách
Dokumentace.
V důsledku výstavby záměru dojde k trvalému záboru zemědělské půdy v minimální míře.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou záměrem dotčeny jen minimálně.
Z provedených posouzení vyplývá, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na
celistvost ani na předměty ochrany Evropsky významných lokalit. Realizace záměru sice v
omezené míře představuje rušivý zásah do zákonných kritérií a do znaků jednotlivých
charakteristik krajinného rázu, přičemž tento zásah je hodnocen jako slabý až středně silný.
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G. VŠEOBECNÉ
SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Oznamovatel:
Obchodní firma

ČEPS, a.s.
25702556

IČ
Sídlo (bydliště)
Elektrárenská 774/2, 101 52 PRAHA 10
Jméno, příjmení, bydliště a telefon Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ph.D.
oprávněného zástupce oznamovatele
Elektrárenská 774/2
101 52 PRAHA 10
tel. 411 044 356
Název záměru
„Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice‟
Charakter záměru
Účelem tohoto záměru je vybudování nové uzlové elektrické stanice a napojení rozvodny
420 kV na přenosovou soustavu ČEPS, a.s.
Akce má nevýrobní charakter a je určena k zajištění zvýšených požadavků výkonových
bilancí v rámci přenosové soustavy, stability elektrizační soustavy ČR a spolehlivosti dodávky
elektrické energie.
Umístění záměru:
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Obec: Dětmarovice, Petrovice u Karviné
Katastrální území: Dětmarovice, Závada nad Olší
Všeobecný popis záměru:
Nová elektrická stanice v lokalitě Dětmarovice, bude důležitou uzlovou stanicí elektrizační
soustavy. Elektrická stanice, bude určena k zásobování elektrickou energií přilehlých oblasti
průmyslové i občanské vybavenosti Ostravska a dalších přilehlých oblastí
Moravskoslezského kraje z přenosové soustavy o napěťové hladině 400 kV. Účelem záměru
je i umožnění připojení výkonu nových zdrojů (zejména obnovitelných) v oblasti severní
Moravy a zajištění dostatečné přenosové kapacity na transformační vazbě 400/110 kV.
Stručný popis elektrické stanice:
Umístění nové elektrické stanice je navrhováno v bezprostředním sousedství areálu
elektrárny Dětmarovice. Tato lokalita je vymezená půlobloukem kolejové vlečky a nachází se
v k.ú. Dětmarovice. Vlastní rozvodna 420 kV bude klasická, ve venkovním provedení
v rozsahu 10 polí. Hlavními pozemními objekty elektrické stanice jsou centrální domek (tj.
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zařízení vlastní spotřeby, řídící systém a systému chránění) a objekt rozvodny 420 kV se
stanovišti transformátorů. Areál elektrické stanice má půdorys obdélníku s délkou cca 280 m
a šířkou cca 180 m. Celková výměra areálu, tj. rozloha oplocené části, bude cca 4,56 ha.
Mezi další realizované stavební objekty patří zejména kabelovod, příjezdová a vnitřní
komunikace, venkovní a vnitřní oplocení, havarijní jímka s čistírnou zaolejovaných vod.
Napojení elektrické stanice na pitnou vodu bude provedeno odbočkou ze stávajícího
vodovodního řadu vedoucího do elektrárny. Odvedení dešťové vody ze zpevněných ploch
elektrické stanice je navrhováno dešťovou kanalizací do vsakovací jímky, která bude
umístěna v areálu elektrické stanice. Odpadní splašková voda bude svedena areálovou
splaškovou kanalizací a napojena na stávající kanalizační řád.
Součástí záměru bude napojení rozvodny 420 kV na přenosovou soustavu. Napojení bude
provedeno zasmyčkováním stávajícího vedení s označením V 443 ze stožárů č. 127 a č.
127a do nové elektrické stanice v lokalitě Dětmarovice.
Doprava k elektrické stanici bude realizována po stávající silniční komunikaci I. tř. 67 Bohumínská - odbočkou do místa akce.
Základní údaje vedení jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 1,4 km
400 kV

Jmenovité napětí:
Max. proudové zatížení:

2500 A

Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem:

ochrana živých částí - polohou

Vodiče:

ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím
ocelohliníkové ve trojsvazku

Izolace:

izolátorové závěsy

Zemnicí lana:
Ochrana proti korozi:

ocelohliníková lana
žárové zinkování, nátěr

Základy stožárů:

betonové patkové

Ochranné pásmo (šířka):

je vymezeno svislými rovinami, vedenými od krajního vodiče ve
vodorovné vzdálenosti (zákon č. 458/2000 Sb., § 46): 20 m

Stožáry:

celková šířka OP pro dvojité vedení o napěťové hladině 400 kV:
cca 69,4 m v běžné trase
ocelové, samonosné příhradové šroubované konstrukce, typ
DONAU; základní výška stožáru 46m
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Obrázek č. 32 Základní typ stožáru Donau – 3D model

Zhodnocení:
Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, nečistoty
ani průmyslové odpady. Plánovanou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících vlivů na okolní
prostředí. Ve stanovené lokalitě výstavby nebyly zaznamenány v předcházejícím období
žádné půdní zlomy případně účinky důlních činností, lokalita se nenachází v chráněné
krajinné oblasti (CHKO) ani v pásmu ochrany spodních vod. Rovněž se zde nevyskytují
žádné kulturní ani archeologické památky. Výstavba nové elektrické stanice a trasa vedení
zvn však vyžaduje provést zábor ZPF a před výstavbou bude nutno provést vynětí půdy ze
ZPF. Zábor PUPFL je předpokládán v minimální míře. V těsné návaznosti na danou lokalitu
výstavby je situována stávající vodoteč Mlýnka zachycující srážkové vody z okolního
spádového terénu.
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H. PŘÍLOHY
Příloha č.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Příloha č.2. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1
zákona č. 114/1992Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
Příloha č.3. Závěr zjišťovacího řízení
Příloha č.4. Hluková studie, EMPLA AG, spol. s r. o.
Příloha č.5. Posouzení z hlediska požadavků Nařízení vlády č. 1/2008 Sb.; E G U – HV
Laboratory, a. s.
5.1 Posouzení nového dvojitého vedení 400 kV typu DONAU z hlediska požadavků
Nařízení vlády č.1/2008 Sb.;
5.2 Posouzení vlivů elektromagnetického pole 50 Hz TR Dětmarovice z hlediska
požadavků Nařízení vlády č.1/2008 Sb.
Příloha č.6. Posouzení vlivů na veřejné zdraví, Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc.
Příloha č.7. Biologické hodnocení ve smyslu §67 zákona 114/1992 Sb., Ing. Pavel Majer
Příloha č.8. Hodnocení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., Mgr. Ondřej Wolf
Příloha č.9. Krajinný ráz, Ing. Markéta Kavková
Příloha č.10. Mapová a grafická dokumentace
10.1 Celková situace
10.2 Přehledná situace
10.3 Stožáry typ DONAU
10.4 Fotodokumentace
Dokumenty jsou zařazeny jako samostatná příloha.
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