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SEZNAM ZKRATEK
A
Ampér - základní jednotka soustavy SI pro elektrický proud
AC
Střídavý proud (z anglického alternating current)
aj.
A jiné
AOPK ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
APS
American Physical Society, Americká fyzická společnost
apod.
A podobně
atd.
A tak dále
°C
Celsiův stupeň – jednotka teploty
Ca
Vápník – chemický prvek
cca
Cirka - latinsky přibližně
CD - ROM
Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat
CO
Oxid uhelnatý
CO2
Oxid uhličitý
č.
Číslo
ČHMÚ
Český hydrometeorologicky ústav
ČR
Česká republika
ČSÚ
Česká statistický úřad
ČZV
Čistírna zaolejovaných vod
dB
Decibel
DS
Distribuční soustava
DVD - ROM Kompaktní disk - optický disk určený pro ukládání digitálních dat
EIA
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)
EK (EC)
Evropská komise
ENTSO-E
Asociace evropských provozovatelů přenosových soustav elektrické energie
EHS
Evropské hospodářské společenství
ENV
Evropská norma
EU
Evropská unie
EURO
Evropské emisní standardy (European emission standards)
g
Gram – jednotka hmotnosti
ha
Hektar
HC
Uhlovodíky
HDV
Těžký nákladní automobil
hod
Hodina – jednotka času
Hz
Hertz - hlavní jednotka frekvence (kmitočtu)
CH
Chladná oblast
CHKO
Chráněná krajinná oblast
CHLÚ
Chráněné ložiskové území
CHOPAV
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
ČSN
Česká technická norma
ČSN EN
Česká technická norma evropská norma
IARC
Mezinárodní agentura pro boj s rakovinou
ID
zkratka pro Identifikaci
kg
Kilogram – základní jednotka hmotnosti
Kilometr - jednotka délky
km
Kilometr čtverečný – jednotka plošného obsahu
km2
k.ú.
Katastrální území
ks
Kusy
KÚ
Krajský úřad
kV
Kilovolty, fyzikální jednotka elektrického napětí
l
Litr - metrická jednotka objemu
ICNIRP
Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením
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LAeq,T
LCV
m
mm
m2
m3
min
mj.
m n. m.
MT
MVA
MŽP
MWh
N
nn
Na
např.
NOx
NRL
O
odst.
OP
PCB
PM10
PVC
popř.
PS
PUPFL
Qn
Resp.
REZZO
řkm
s
Sb.
SOx
SZÚ
µT
T
t
tis.
TT
tř.
tzv.
TZL
ÚSES
VKP
vn
VOC
VRT
W
WHO
ZOV

Ekvivalentní hladina akustického tlaku
Lehký nákladní automobil
Metr – základní jednotka délky
Milimetr – jednotka délky
Metr čtvereční - jednotka obsahu
Metr krychlový - jednotka objemu
Minuta – jednotka času
Mimo jiné
Metrů nad mořem
Mírně teplá oblast
Megavoltampér - jednotka zdánlivého elektrického výkonu
Ministerstvo životního prostředí
Jednotka výkonu Megawatthodina
Nebezpečný odpad
Nízké napětí
Sodík – chemický prvek
Například
Oxidy dusíku
Národní referenční laboratoř
Ostatní odpad
Odstavec
Ohrané pásmo
Polychlorované bifenyly
Částice s aerodynamickým průměrem menší než 10 µm
Polyvinylchlorid
Popřípadě
Přenosová soustava ČR
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Průtok
Respektive
Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
Říční kilometr
Sekunda – základní jednotka času
Sbírky
Oxidy síry
Státní zdravotní ústav
mikro Tesla – jednotka magnetické indukce
Teplá oblast
Tuna – jednotka hmotnosti
Tisíc
Trojfázová síť uzemněná s ochranou neživých částí zemněním
Třída
Takzvaný
Tuhé znečišťující látky
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Vysoké napětí
Těkavé organické látky
Vysokorychlostní trať
Watt – jednotka výkonu
World Health Organisation, Světová zdravotnická organizace
Zásady organizace stavby
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ZPF
zvn
žst
ŽP

Zemědělský půdní fond
Zvlášť vysoké napětí
Železniční stanice
Životní prostředí
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

Identifikační číslo

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon Ing. Andrew Gayo Kasembe
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 přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění zařazen:
- do kategorie II, bod 3.6 Vedení elektrické energie od 110kV, pokud nepřísluší do kategorie I

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
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 400 kV ČEPS, a.s.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Jednoznačná lokalizace území je zřejmá z následující tabulky č. 1.
Prostorové uspořádání jednotlivých objektů elektrické stanice a vedení 400 kV je uvedeno v mapové
a výkresové dokumentaci v příloze č. F-1 a F-2.
Tabulka č.1 Umístění záměru
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území
Kraj
Okres
Obec
Katastrální území

Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Obrázek č.1 Umístění záměru

(Zdroj: www.geofond.cz)

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 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 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 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 110 kV.
Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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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 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 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.
Důvody umístění:
Umístění elektrické stanice v lokalitě Dětmarovice, bylo voleno z hlediska požadavku na výkonové
bilance a zajištění dodávky požadovaného elektrického výkonu hlavně do průmyslových oblastí
Ostravska. Dále toto umístění bylo voleno jako nejvýhodnější z důvodů, že v blízkosti uvažovaných
pozemků pro výstavbu je situováno stávající vedení 400 kV přenosové soustavy ČEPS, a.s. V 443
Albrechtice – Dobrzen, V 444 Nošovice – Wielopole a páteřní vedení 110kV distribuční soustavy
V 691 Dětmarovice – Bohumín, V 692 Dětmarovice – Vratimov, V 693 Dětmarovice – Albrechtice,
V 694 Dětmarovice – Doubrava.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Prostorové uspořádání jednotlivých objektů elektrické stanice a vedení 400 kV je uvedeno v mapové
a výkresové dokumentaci v příloze č. F-1 a F-2.

Zaústění venkovního vedení 400 kV
Připojení nové rozvodny 420 kV Dětmarovice k přenosové soustavě bude zasmyčkováním
stávajícího vedení 400 kV V443 Albrechtice – Dobrzen od stožárů č. 127 a 127a.
Nové vedení bude dvojité, výkres stožárů je v příloze F-3.
Na vedení budou použity typové stožáry pro dvojité vedení 400 kV konfigurace Donau. Vyložení
krajních vodičů od osy vedení u nosných stožárů je 14,7 m. Stožárová konstrukce je samonosná
příhradová šroubovaná konstrukce, vyrobená z konstrukční oceli. Proti korozi jsou stožáry chráněny
pozinkováním a nátěrem.
Základní údaje jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 1,4 km

Jmenovité napětí:

400 kV

Max. proudové zatížení:

2500A
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Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem:

ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím

Vodiče:

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 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 Příklad použitého stožáru Donau

Nová rozvodna 420 kV
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.
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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 400 kV a 3 transformátorů
400/110 kV. V první etapě výstavby budou připojena 2 vedení 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.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:
Ukončení výstavby:

po roce 2018
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 dotčených 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.
Tabulka č.3

Výčet navazujících rozhodnutí
Správní úřad

Stavební úřad

Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Požadavky na zábor půdy
Výstavba
Dočasný zábor pozemků bude potřebný jednak pro provoz dopravní techniky a stavebních
mechanizmů při budování základů, následně pak při montážních činnostech souvisejících
s výstavbou záměru. Pro dopravu a montáž dovezených dílů na jednotlivých stožárových místech
bude potřebné ještě zajištění montážních ploch, které budou situovány převážně v ochranném
pásmu vedení.
Při výstavbě vedení zvn bude v maximální možné míře využíváno přístupových tras a manipulačních
ploch tak, aby nedošlo k narušení ekologicky významných pozemků a jejich porostů. Na těchto
pozemcích nebudou zřizovány objekty zařízení staveniště (jako sklady, dílny, stanice pro manipulaci
s pohonnými látkami, ředidly a nátěry apod.).
U staveb, které jsou ukončeny v kratším termínu než 1 rok se dočasný zábor ZPF nevykazuje.
Jednotlivé úseky výstavby vedení budou dokončeny do jednoho roku.
Dočasný zábor pro výstavbu elektrické stanice a vedení bude specifikován dalším stupni projektové
dokumentace (dokumentace pro územní/ stavební řízení).
Trvalý zábor pozemků
Trvalý zábor pozemků ve smyslu zákona č. 231/1999Sb. v platném znění, je nutno trvale vyjmout ze
ZPF zastavěné plochy nadzemních částí betonových základů pokud v jednotlivých případech
přesáhnou 30 m2.
Trvalý zábor potřebný pro výstavbu elektrické stanice
Plošný půdorysný zábor:
Budovy (půdorysná plocha střech)
cca
1 760 m2
Komunikace
cca
4 000 m2
Zpevněné plochy
cca
16 370 m2
Zelené plochy
cca
23 460 m2
Celková výměra areálu, tj. rozloha oplocené části:
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.
Trvaly zábor potřebný pro stavbu vedení
Zábor pozemků bude potřebný pouze pro základy stožárů. Předpokládá se zábor v rozsahu cca
0,1ha.
Přesný trvalý zábor bude specifikován dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro
územní/ stavební řízení).
Provoz
Vlastní provoz elektrické stanice a vedení si nevyžádá další zábor ZPF.
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B.II.2. Požadavky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Výstavba
Omezení lesních pozemků ve využívání a plnění funkce lesa se předpokládá jen v šíři ochranného
pásma vedení. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem
dotčeny jen v minimální míře.
Předpokládaný zábor PUPFL bude v rozsahu cca 0,6 ha.
Provoz
Vlastní provoz elektrické stanice a vedení si nevyžádá další zábor PUPFL.

B.II.3. Odběr a spotřeba vody
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.
Pro technologické vlhčení betonových základů stožárů při tuhnutí bude voda dovážena mobilními
cisternami, nevznikne tedy požadavek na zřizování nových zdrojů vody.
Na staveništi 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.
Maximální průtok vody v potrubí byl stanoven v souladu s ČSN a činí 0,45 l/s.
Pro stanovení množství vody se vychází z údajů provozovatele, že bude uskutečněno průměrně 208
až 220 pracovních dnů za rok.
Pro provoz v centrálním domku včetně přípravy teplé vody se odborným odhadem stanovuje
předpoklad potřeby vody cca 2 x 17,6 m3/rok, tj. 35,2 m3/rok.

B.II.4. Surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Specifikaci materiálů a surovin potřebných pro výstavbu záměru bude řešit realizační dokumentace.
Materiály nebo suroviny používané při této výstavbě, 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.
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Přívod elektrické energie pro zařízení staveniště je předpokládána odbočka ze stávajícího
podzemního vedení 22kV 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:
• betony – zdrojem bude betonárna subdodavatelů dodavatele (předpokládané množství cca
2500m3);
• 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
Vlastní spotřeba energií
Vzhledem k nevýrobnímu charakteru záměru není potřeba vnější přívod elektrické energie.
Potřeba dalších médií např. přípojka zemního plynu se neuvažuje.

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. Dočasné zpevněné
trasy budou mít charakter dočasného záboru v průběhu jednoho vegetačního období a po skončení
výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a vráceny k původnímu užívání.
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 ani jiné
infrastruktury v dotčené oblasti.
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.
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Obrázek č.3

Komunikace v okolí záměru

(Zdroj: www.rsd.cz)

Odhad pohybu mechanizmů při realizaci záměru:
• výkopy základů – rypadlo nakladač, vrtná souprava, bagr a nákladní automobil
• betonáž základových pasů, vodorovných a svislých konstrukcí - domíchávač, pumpa na beton a
elektrické vibrátory
• montáž a stavba elektrické stanice – nákladní automobil pro dopravu ocelových konstrukcí a
technologického zařízení, autojeřáb
• montáž a stavba stožáru - nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb
• tažení vodičů - nákladní automobil pro dopravu bubnu s lany, navíjecí a brzdné zařízení,
montážní plošina, autojeřáb, traktor
• terénní úpravy – rypadlo nakladač a nákladní automobil
Provoz
V rozhodující fázi předmětného záměru, to je při provozu elektrické stanice a vedení zvn, 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 zvn.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Emise do 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 osových 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

Celkové emise z mobilních spalovacích zdrojů za období výstavby

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.
Provoz
Provoz stanice a vedení má nevýrobní charakter, proto není zdrojem znečištění ovzduší.
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B.III.2. Hluk a vibrace
Výstavba
Zdrojem hluku při výstavbě budou dopravní mechanizmy a stavební stroje.
Lze předpokládat, že zařízení nebudou pracovat v souběhu a jejich místo působení v rámci
staveniště bude průběžně měněno. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný, protože zdrojem hluku
budou zařízení působící v rámci stavby, která je časově omezena.
V rámci provádění stavebních prací budou rovněž používány stroje (např. k hutnění podkladních
vrstev), které jsou zdrojem vibrací. Tyto vibrace mají pouze lokální význam a z důvodu nízké intenzity
nebudou přenášeny prostřednictvím podkladních vrstev do okolních staveb.
Výstavba je rozdělena do těchto fází, ve kterých budou použita následující zařízení:
• výkopy základů – rypadlo nakladač, vrtná souprava, bagr a nákladní automobil
• betonáž základových pasů, vodorovných a svislých konstrukcí - domíchávač, pumpa na beton a
elektrické vibrátory
• montáž a stavba elektrické stanice – nákladní automobil pro dopravu ocelových konstrukcí a
technologického zařízení, autojeřáb
• montáž a stavba stožáru - nákladní automobil pro dopravu stožárové konstrukce a autojeřáb
• tažení vodičů - nákladní automobil, navíjecí a brzdné zařízení, montážní plošina, autojeřáb,
traktor
• terénní úpravy – rypadlo nakladač a nákladní automobil
Provoz
Vlastní přenos elektrické energie není zdrojem hluku ani vibrací, i když nadzemní vedení jsou
vystavena proudění vzduchu a mohou tudíž generovat hluk aerodynamického charakteru, jehož
intenzita není významná. Dále může za určitých klimatických podmínek vznikat v okolí vodičů
koróna, která vytváří také zvukový efekt. Oba tyto zvukové efekty jsou však nevýrazné a prakticky
neměřitelné, jelikož jejich hladina se ztrácí pod úrovní hluku pozadí.
Trvalým zdrojem hluku při provozu elektrické stanice jsou transformátory.
Vliv vibrací z provozu elektrické stanice na okolí je nevýznamný.

B.III.3. Množství a znečištění odpadních vod
B.III.3.1

Odpadní splaškové vody

Výstavba
V době výstavby budou pro pracovníky k dispozici mobilní WC a splašky 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 35,2 m3/rok. Odpadní splašková voda bude svedena splaškovou kanalizací a napojena na
stávající kanalizační řád, který se nachází za železničním koridorem.
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B.III.3.2 Odpadní dešťové vody
Pro výpočet dešťových odpadových vod je podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. aplikován následující
postup.
Tabulka č.5

Výpočet dešťových odpadních vod
2

Druh plochy plocha (m ) odtokový
A
B
C

5760
16370
23460

redukovaná
2
součinitel plocha (m )
0,9
5184
0,4
6548
0,05
1173
2

Součet redukovaných ploch(m )
Dlouhodobý srážkový úhrn (m/rok)
3
Odváděné srážkové vody (m /rok)

12905
0,77
9 937

kde:
•

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
• 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)
Dešťová kanalizace bude svedena do stávající vodoteče Mlýnka vedoucí v blízkosti budované
elektrické stanice.

B.III.3.3 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 jímka pro vyčištěnou vodu po druhé filtraci. Na těchto uvedených jímkách bude
postaven nadzemní zděný objekt pro instalaci technologie ČZV. Čistírna zaolejovaných vod slouží
pouze pro zachycení úkapů a drobných úniků oleje z transformátorů. V případě havárie bude celý
obsah havarijní jímky odvezen k ekologické likvidaci. ČZV bude napojena na nový řád dešťové
kanalizace.

B.III.4. Kategorizace a množství odpadů
Výstavba
V průběhu realizace dojde ke vzniku odpadů převážně ve formě vytěžené zeminy, zbytků materiálu a
obalů. Žádný z těchto odpadů však nebude z kategorie nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad
může vznikat pouze při natírání stožárů.
Množství jednotlivých odpadů, konkrétní způsob a místo jejich likvidace budou stanoveny
v prováděcí dokumentaci díla.
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Přehled předpokládaných odpadů v etapě výstavby s kategorizací dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.
v platném znění je uveden v následující tabulce.
Tabulka č.6
Katalogové
číslo
08 01 11
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 05
15 01 10
15 02 02
17 00 00
17 01 00
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 00
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 00
17 03 02
17 04 00
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 00
17 05 04
17 06 00
17 06 04
17 08 00
17 08 02
17 09 00
17 09 04
20 00 00
20 01 11
20 02 00
20 02 03
20 03 01

Přehled předpokládaných odpadů v době výstavby
Druh odpadu

Kategorie

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
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
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfalty a dehty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Kovy, včetně jejich slitin
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Izolační materiál a stavební materiály s obsahem azbestu
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 02
Stavební materiály na bázi sádry
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17
08 01
Jiné stavební a demoliční odpady
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Komunální odpad
Textilní materiál
Odpady z údržby zeleně
Nekompostovaný materiál
Směsný komunální odpad

N
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

V rámci výstavby budou vytvořeny odpovídající prostory pro třídění a shromažďování jednotlivých
druhů odpadů.
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Množství produkovaných odpadů v rámci výstavby nelze v tuto chvíli specifikovat. Přesná specifikace
druhů odpadů a jejich množství z vlastního procesu výstavby bude upřesněna v dalších stupních
projektové dokumentace. Smluvně bude dohodnuto mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla to, že
generální dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu
výstavby včetně jejich následného využití nebo odstranění.
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

Druh odpadu

Kategorie

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
nebo Odpadní voda obsahující nebezpečné látky

N

130208

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

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

Skleněné obaly

O

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

N

150202

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

N

160213

Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky
neuvedené pod čísly 160209 až 160212

N

160214

Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209 až
160213

O

17xxxx

Stavební a demoliční odpady

200301

Směsný komunální odpad

130507 nebo
161001

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.
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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, produkované během výstavby budou odvezeny z místa vzniku
subjektem, který zajistí jejich evidenci a využití popř. odstranění podle současné platné legislativy
v oblasti odpadového hospodářství.

B.III.5. 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.
Provoz
Provoz elektrické stanice a nadzemního vedení představuje minimální míru rizika havárie. Vlastní
provoz nemůže být příčinou havárie ani při výskytu mimořádných stavů, proti kterým je vedení
dokonale jištěno a chráněno.
K rizikům havárie provozu elektrické stanice lze zařadit především:
• únik ropných látek
• vznik požáru
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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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
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.
V dotčeném území se nacházejí lokality systému Natura 2000. Jedná se o evropsky významnou
lokalitu Niva Olše – Věřnovice a ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší.
Záměr se dotýká Chráněného ložiskového území Čs. část Hornoslezské pánve a schváleného
prognózního zdroje výhradní ložisko Dětmarovice – Petrovice. V okolí se dále vyskytuje výhradní
ložisko prognózního zdroje Dětmarovice a ložiska nevyhrazených nerostů Dolní Lutyně – Velké Lány.
Dotčené území není poddolované.
Území se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani ve zranitelné oblasti.
V okolí záměru se nacházejí památné stromy v obci Dětmarovice a Závada.
Dotčené území není z hlediska historického, kulturního ani archeologického významné. Na dotčeném
území se nenalézají registrované národní kulturní památky ani světové dědictví. V území se
nenacházejí žádné architektonické, technické ani historické památky. Archeologická ani
paleontologická naleziště nebyla v této lokalitě zjištěna. Dotčené území se nachází v antropologicky
(člověkem) pozměněné oblasti. V průběhu stavebních prací proto může dojít pouze k odkrytí
náhodných nálezů.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na jeho proveditelnost.

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území
Před realizací předmětného záměru v území byly sledovány především tyto složky životního
prostředí: ovzduší, voda, půda, geofaktory životního prostředí, územní systém ekologické stability a
krajinný ráz.
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C.II.1.1 Klimatické charakteristiky
Klimatické oblasti Československa dle Quitta (Quitt, 1971) vycházejí z klimatologických dat období let
1901 – 1950 a 1926 – 1950. Z nich byla použita data průměrných teplot v lednu, dubnu, červenci a
říjnu, počtu letních, mrazových a ledových dní a počtu dní s teplotou alespoň 10°C. Srážkové
charakteristiky zahrnují srážkový úhrn ve vegetačním a zimním období, počet dnů se srážkami
alespoň 1 mm a počet dnů se sněhovou pokrývkou. Z ostatních charakteristik byly použity počty dnů
jasných a zatažených. Území republiky bylo rozděleno na čtverce o straně 3000 m, ty pak byly
digitalizovány prostřednictvím děrných štítků. Ze souboru byly vytříděny čtverce se stejnými či
podobnými hodnotami všech 14-ti klimatických charakteristik, tyto seskupeny do větších jednotek,
zařazených do tří hlavních oblastí: teplé, mírně teplé a chladné. Hranice klimatických oblastí byly
vylišeny podle největšího počtu změn mezi jednotlivými čtverci. Větší změny vylišily hlavní oblasti,
menší změny potom jednotky v rámci jednotlivých oblastí. V teplé 5 (T1 nejchladnější nejvlhčí, T5
nejteplejší nejsušší), v mírně teplé 11 (MT1 nejchladnější nejvlhčí, MT11 nejteplejší nejsušší) a
chladné 7 (CH1 nejstudenější, CH7 nejteplejší) jednotek. Z toho v ČR se nacházejí 2 jednotky teplé
(T2 a T4), 8 mírně teplých (MT2, MT3, MT4, MT5, MT7, MT9, MT10 a MT11) a 3 chladné (CH4,
CH6, CH7).
Obrázek č.4 Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971)

(Zdroj: www.geoportal.cz)

Posuzovaná oblast leží v klimatické oblasti MT10, na přechodu mezi podnebím oceánským a
vnitrozemským. Oceánské vzdušné masy k nám přinášejí počasí s mírnou zimou, chladnějším létem,
velkou oblačností a množstvím srážek. Naopak vzduch kontinentálního typu charakterizují značné
denní i roční rozdíly teploty, menší množství srážek i oblačnosti. Místní klimatické podmínky jsou
ovlivňovány směrem terénních tvarů, stoupající nadmořská výška má vliv na úbytek teploty i
atmosférického tlaku, na rychlost i směr proudění vzduchu a další klimatické faktory.
Klimatické charakteristiky oblasti MT 10:
Počet letních dnů:
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více:
Počet mrazových dnů:
Počet ledových dnů:
Průměrná teplota v lednu:
Průměrná teplota v červenci:
Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Průměrná teplota v dubnu:
7 – 8 °C
Průměrná teplota v říjnu:
7 – 8 °C
Průměrný roční potenciální výpar z povrchu půdy: 652 mm
Průměrné roční srážky:
746 mm
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více:
100 – 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období:
400 - 450 mm
Srážkový úhrn v zimním období:
200 - 250 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou:
50 – 60
Počet dnů zamračených:
120 – 150
Počet dnů jasných:
40 – 50
Pro charakteristiku klimatu jsou použity dlouhodobé průměry za období 1961 až 1990.
C.II.1.2 Znečištění ovzduší
Dotčené území spadá do aglomerace „Moravskoslezský kraj“.
Aglomerace „Moravskoslezského kraje“ dle zákona o ochraně ovzduší je zobrazena níže.
Obrázek č.5 Zóna Moravskoslezského kraje

(Zdroj: ČSÚ)

Kód:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Hustota obyvatel:
Celkový počet obcí v kraji:

CZ080
5 427 km2
1 230 613 (k 1. 1. 2012)
227 obyvatel/km2
299

Kvalita ovzduší v Moravskoslezském kraji
Registr emisi a zdrojů znečišťování ovzduší je v návaznosti na druhy zdrojů a jejich tepelné výkony
členěn:
REZZO 1 – velké zdroje znečišťování
REZZO 2 – střední zdroje znečišťování
REZZO 3 – malé zdroje znečišťování
REZZO 4 – mobilní zdroje znečišťování
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
Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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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 nacházející se na území ČR.
Dané území náleží do oblasti povodí ČR – Odra.
Obrázek č.6 Oblasti povodí ČR a jejich administrativní uspořádání

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

Nejvýznamnější tok v lokalitě umístění elektrické stanice je řeka Olše.
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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.7 Vodní toky v okolí umístění záměru

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

Tabulka č.8

Charakteristika vodních toků
ID vodního toku

Celková délka
(řkm)

Olše

204720000100

73,106

hlavní tok

Mlýnka

205370200100

6,061

páteřní tok základního hydrologického povodí

Petrůvka

204720000100

15,584

páteřní tok vodního útvaru

HMZ

205370700100

7,87

páteřní tok základního hydrologického povodí

Bezejmenný

205370500200

2,385

ostatní

Bezejmenný

205370200001

1,116

ostatní

Název toku

Oznámení dle §6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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C.II.2.2

Hydrogeologie území (podzemní vody)

Vodní útvary podzemní vody
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 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. o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon) definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a
oběhem podzemní vody.
Podzemní vody v dotčeném území spadají do mezinárodní oblasti povodí Odra.
Obrázek č.8 Hydrogeologické rajóny

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

Zde jsou uvedeny základní charakteristiky hydrogeologického rajonu základní vrstvy 2261 Ostravská
pánev – ostravská část platné pro dotčené území:
oblast povodí:
Odra
hlavní povodí:
Odra
skupina rajonů:
Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví,
geologická jednotka:
Terciérní a křídové sedimenty pánví
litologie:
štěrkopísek
dělitelnost rajonu:
lze dělit
hladina:
volná
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-

typ propustnosti:
transmisivita:
mineralizace:
chemický typ:

průlinová
vysoká >0,001
≥ 1 g/l
Ca-Na-HCO3-SO4

Dále jsou uvedeny základní charakteristiky hydrogeologického rajonu základní vrstvy 2262 Ostravská
pánev – karvinská část platné pro dotčené území:
oblast povodí:
Odra
hlavní povodí:
Odra
skupina rajonů:
Neogenní sedimenty vněkarpatských a vnitrokarpatských pánví,
geologická jednotka:
Terciérní a křídové sedimenty pánví
litologie:
štěrkopísek
dělitelnost rajonu:
lze dělit
hladina:
volná
typ propustnosti:
průlinová
transmisivita:
vysoká >0,001
mineralizace:
≥ 1 g/l
chemický typ:
Ca-Na-HCO3-SO4
C.II.2.3 Záplavové území
Záplavová území dle § 66 zákona č. 254/2001Sb. vodní zákon v platném znění, jsou administrativně
určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. 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.
Dle § 67 zákona č. 254/2001Sb. vodní zákon v platném znění se v aktivní zóně záplavových území
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.
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.
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Obrázek č.9 Záplavové území

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

Tabulka č.9 Údaje o záplavovém území Petrůvka
ID záplavového
100000038
území:
Název vodního toku:
Petrůvka
KÚ Moravskoslezského
Vodoprávní úřad:
kraje
Vymezení Qn:
Neuvedeno
Dotčené kraje:
Dotčené obce:

Moravskoslezský
Dětmarovice
Petrovice u Karviné

Tabulka č.10 Údaje o záplavovém území Olše
ID záplavového
100000045 b
území:
Název vodního toku:
Olše
KÚ Moravskoslezského
Vodoprávní úřad:
kraje
Vymezení Qn:
Q5, Q20, Q100
Dotčené kraje:
Dotčené obce:

Moravskoslezský
Dětmarovice
Petrovice u Karviné

Částečně se záměr nachází v záplavovém území. Jedná se především o lokalitu u napojení na
stávající vedení V443 u stožáru 127 a 127a.
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C.II.2.4

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 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.
Obrázek č.10

CHOPAV na území ČR

(Zdroj: www.geoportal.cz)

Nová elektrická stanice a trasa vedení nezasahují do chráněné oblasti akumulace vod.
Nejbližší chráněná oblast akumulace vod Beskydy se nachází cca 26 km od elektrické stanice.
CHOPAV Beskydy byla vyhlášena Nařízení vlády č. 40/1978 Sb. o rozloze 1198,84 km2.
C.II.2.5 Ochranná pásma vodních zdrojů
Ochranná pásma vodních zdrojů slouží dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů
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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:
I. stupeň
II. stupeň
PHO2a - dřívější dělení 2. ochranného pásma
PHO2b - dřívější dělení 2. ochranného pásma
PHO3 - z dřívějšího dělení ochranných pásem
nerozlišený stupeň
V okolí umístění elektrické stanice a vedení se vyskytují ochranná pásma vodního zdroje.
Bezejmenné ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně se nachází u obce Dolní Lutyně vzdálené
5 km západním směrem od místa umístění elektrické stanice. Dále ve vzdálenosti 3,5 km u obce
Doubrava ochranné pásmo vodního zdroje I. a II. stupně Špluchov, které leží jižním směrem od
místa umístění elektrické stanice.
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.11

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:
• v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin
k nežádoucímu stavu jakosti vod,
• které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž
koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l,
• 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. 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. Chráněná území
C.II.3.1 Mezinárodně chráněná území
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
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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.
Ptačí oblasti
CZ0811021 Heřmanský stav – Odra - Poolší
Ptačí oblast se nachází ve vzdálenosti cca 0,3 km severovýchodně od umístění elektrické stanice, v
severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem na ploše 3100,87 ha
v nadmořské výšce 194 – 254 m n. m. Trasa vedení prochází touto lokalitou.
Území patří mezi oblasti s nejvyšším potenciálem pro hnízdění, tah a zimování ptáků v České
republice. Kombinace tekoucích vod s břehovými nátržemi velkých vodotečí, které i v zimě
nezamrzají a stojatých vod i drobných mokřadů, které poskytují vynikající potravní zdroje, umožňuje
celoroční výskyt ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Řeky Odra a Olše jsou jediným pravidelným
hnízdištěm morčáka velkého (Mergus merganser) v ČR a rovněž jedním z největších zimovišť tohoto
druhu u nás. Charakteristickými druhy na vodních tocích jsou také pisík obecný (Actitis hypoleucos) a
břehule říční (Riparia riparia). Rozsáhlé souvislé rákosiny a porosty orobince, místy s přítomností
křovin jsou velice příhodným hnízdištěm pro bukáčka malého (Ixobrychus minutus), který zde má
pravděpodobně největší populaci v ČR. Tento biotop rovněž obývá slavík modráček středoevropský
(Luscinia svecica cyanecula), který zde má jediné pravidelné hnízdiště ve Slezsku. Kromě těchto
cílových druhů tvoří ptačí oblast významné hnízdiště pro motáka pochopa (Circus aeruginosus),
bukače velkého (Botaurus stellaris), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus) a sýkořici
vousatou (Panurus biarmicus). Na mokřadních lokalitách pravidelně hnízdí vodouš rudonohý (Tringa
totanus) a další druhy bahňáků. Celoročně se vyskytuje orel mořský (Haliaeetus albicilla).
Zranitelností lokality jsou snahy o regulaci vodních toků a zpevňování břehů, znečišťování vodních
toků a nádrží, kácení dřevin podél řek, zavážení a vysušování mokřadů. Intenzifikace hospodaření
na rybnících, která vede k silné eutrofizaci stojatých vod, ústupu litorální vegetace, snížení
průhlednosti vody a ochuzování biotopu o potravní zdroje pro volně žijící živočichy, tedy i ptáky.
Zahušťování komunikační sítě vede ke zvýšenému rušení během hnízdění i tahu ptáků.
Umístění elektrické stanice a trasy vedení je ve vztahu k lokalitě Ptačí oblasti zřejmá z následujícího
obrázku.
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Obrázek č.12

Ptačí oblast

(Zdroj: www.geoportal.cz)

Evropsky významné lokality
CZ0813457 Niva Olše - Věřňovice
Lokalita se nachází v levobřežním prostoru nivy Olše, severovýchodně od umístění elektrické stanice
ve vzdálenosti cca 0,7 km, na ploše 544,79 ha v nadmořské výšce 197 – 227 m n. m. na k.ú.
Skřečoň, Dolní Lutyně, Věřňovice a Dětmarovice. Část trasy vedení prochází touto lokalitou.
Lesy se zachovaly převážně podél bývalých meandrů, jinak je krajina využita převážně zemědělsky.
Značný krajinotvorný význam má liniová zeleň. Měkký luh je v území rozšířen obecně v bývalých
meandrech, kde se dosud místy zachoval ve velmi dobré kvalitě. V případě jejich narušení dochází k
rychlé invazi křídlatky české (Reynoutria x bohemika), křídlatky japonské (R. japonica) a netýkavky
žláznaté (Impatiens glandulifera). Tvrdý luh je v typické podobě zastoupen jako liniová společenstva
podél cest, na hrázích bývalých rybníků nebo jako okrajové lemy lužních lesů na hraně bývalých
břehů Olše. Zachovaly se zde mohutné exempláře dubu letního (Quercus robur), jasanu ztepilého
(Fraxinus excelsior), místy jilmu vazu (Ulmus laevis), lípy malolisté (Tilia cordata), javoru babyky
(Acer campestre) aj. Na území se nachází regionálně významná lokalita páchníka hnědého
(Osmoderma eremita) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata).
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Obrázek č.13

Evropsky významné lokality

(Zdroj: www.geoportal.cz)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě uvedených skutečností a vzhledem k charakteru
záměru významný vliv na evropsky významné lokality a na ptačí oblasti nevyloučil.
viz Příloha H-2 vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
C.II.3.2 Velkoplošně chráněné území
Záměr nezasahuje ani se v okolí nevyskytuje žádné velkoplošně chráněné území.
Maloplošně chráněná území
Záměr nezasahuje do žádného maloplošně chráněného území.
Nejbližší maloplošně chráněné území je ve vzdálenosti cca 5,5 km od umístění elektrické stanice a
jedná se o přírodní památku Věřňovice.
Přírodní památka Věřňovice
Důvodem ochrany je na ploše necelých 6 ha výrazná říční terasa řeky Olše s téměř přirozeným
lesním porostem a výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Většinu plochy území pokrývá
lužní les, ve vlhčích partiích má charakter jilmového luhu, v sušších partiích dubohabrového háje.
Zajímavá je hojná populace sněženky podsněžníku. Na území bylo zaznamenáno 18 druhů savců
např. jezevec lesní a psík mývalovitý a 40 druhů ptáků.
C.II.3.3 Územní systém ekologické stability
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.
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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. 395/1992 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:
• 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.
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 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.II.3.4 Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje 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.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena
jejich obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které
by mohly vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit
závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
Realizací záměru nedojde k dotčení registrovaných významných krajinných prvků.
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Památné stromy
V okolí realizace záměru je vyhlášeno 9 památných stromů. Z hlediska pohledového uplatnění je
jejich význam lokální.
C.II.3.5 Krajina
Obce Dětmarovice je vklíněna do zářezu zvlněné pahorkatiny, jíž si prodrala cestu řeka Olše. Na
jejím dolním toku se vytvořila poměrně široká údolní niva. Z potoků je největší Mlýnka, na severním
okraji obce vtéká z pravé strany do řeky Olše hraniční říčka Petrůvka.
Na severní straně obce se převážně projevuje průmysl, krajina protkaná dráty a stožáry vysokého
napětí. Na jižní straně převažují místa uprostřed zeleně, zejména lesy a louky.
Trasa vedení se bude realizovat jako nový koridor vedení z elektrické stanice Dětmarovice. Z
hlediska blízkých pohledů se jedná o krajinu výrazně nepozměněnou lidskou činností. Dotčené
území je převážně využíváno pro zemědělskou výrobu nebo se jedná o louky a lesy.
C.II.3.6 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Pro území je charakteristický vysoký podíl zemědělské, zejména orné půdy a luk. Osídlení území je
se znaky pozdně středověké kolonizace. Zachováno je tradiční rozmístění sídel se soustředěnou
zástavbou umísťovanou podél cest, vsi s volnějším půdorysem řadové. Izolovaně se stavby prakticky
nevyskytují.
V zájmovém území se nenachází historicky a archeologicky významné území.
C.II.3.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Území záměru leží ve volné krajině a je bez bezprostředního kontaktu s obytnými objekty nebo
kulturními památkami.
Nové elektrická stanice a trasa vedení se nedotýká žádných kulturních památek, nelze vyloučit
přítomnost drobné solitérní architektury resp. latentních archeologických nalezišť.
V blízkosti vedení byly nalezeny následující objekty:
Tabulka č.11 Objekty v blízkosti vedení
Objekt

Vzdálenost od vedení (m)

garáž

36

zděný dům

40

C.II.4. Geomorfologie a geologie krajiny
C.II.4.1

Geomorfologické členění

Z hlediska geomorfologického lze zájmové území zařadit následovně:
Systém:

Alpsko-himálajského

Subsystém:

Karpaty

Provincie:

Západní Karpaty

Subprovincie:

Vněkarpatské sníženiny
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Oblast:

Severní vněkarpatské sníženiny

Celky:

Ostravská pánev

Podcelky:

Ostravská pánev

Okrsky:

Ostravská niva

Geomorfologický celek Ostravská pánev se nachází v oblasti Severních vněkarpatských sníženin,
nejvyšším bodem jsou Kouty s nadmořskou výškou 333 m n. m.
C.II.4.2 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
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
Obrázek č.14

Chráněné ložiskové území

(Zdroj: www.geofond.cz)
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Obrázek č.15

Ložiska nerostů

(Zdroj: www.geofond.cz)

Na dotčeném území se nenachází žádné poddolované území ani dobývací prostor.
C.II.4.3 Geologie krajiny
Krajina je tvořena neogenními, zčásti i kvartérními glacifluviálními sedimenty. 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.
Hornina
Typ horniny: sediment nezpevněný
Hornina:
hlína písek štěrk
Eratém:
kenozoikum
Útvar:
kvartér
Oddělení:
holocén
Výtah z geologické mapy pro dotčené území je znázorněn na následujícím obrázku.
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Obrázek č.16

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.5. Ostatní charakteristiky
C.II.5.1 Ochranná pásma
V okolí stavby se vyskytují ochranná pásma technické infrastruktury, která jsou vytýčena z různých
důvodů. Jedná se především o ochranná pásma vedení elektrické energie, sdělovacího vedení (vše
dle energetického zákona) a ochranné pásmo pozemních komunikací atd.
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.
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Tabulka č.12 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,
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.13 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,
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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
elektrické 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 elektrické 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.
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.14 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.
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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.
Tabulka č.15 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 je uvedeno v následující tabulce.
Tabulka č.16 Ochranná pásma silnic, dálnic a místních komunikací
Silnice, dálnice a místní komunikace

Velikost ochranného pásma [m]

od osy vozovky přilehlého jízdního pásu dálnice a silnice
budované jako rychlostní komunikace

100

od osy vozovky silnice I. třídy

50

od osy vozovky silnice II. třídy a místní komunikace, pokud je
budována jako rychlostní komunikace

25

od vozovky silnice III. třídy

20

od osy vozovky místní komunikace I. a II. třídy

15
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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.
Z hlediska problematiky ochranných pásem se vzhledem k charakteru záměru problémy neočekávají.
C.II.5.2 Dopravní a jiná infrastruktura
V území je bezproblémově dostupná veškerá infrastruktura nezbytná pro provoz a výstavbu záměru,
zejména komunikační síť.
Ve vztahu k záměru je stávající stav infrastruktury celkově málo významný, vyhovující, a není blíže
popisován.
C.II.5.3

Ionizující a Neionizující záření

Ionizující záření
V dotčeném území nejsou provozovány žádné významné zdroje ionizujícího záření ani žádné výpusti
radionuklidů do životního prostředí.
Neionizující záření
Dle vládního nařízení 1/2008 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před neionizujícím zářeními se
neionizujícím zářením rozumí statická magnetická a časově proměnná elektrická, magnetická a
elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 1,7*1015 Hz. V dotčeném území jsou
provozovány pouze běžné zdroje elektromagnetického záření.
Vedení zvn budou plnit všechny požadavky nařízení vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění, o ochraně
zdraví před neionizujícím zářením. Obyvatelstvo není provozem elektrických vedení nijak ohroženo.
C.II.5.4

Hluk a další fyzikální charakteristiky

Hluk
Hluk je jedním z ukazatelů, který negativně ovlivňuje zdravotní stav populace (stres, psychická a
fyzická onemocnění). Základní hlukovou zátěž představuje pro obyvatelstvo těžká nákladní doprava
na komunikacích.
V území se jako liniový zdroj hluku nacházejí komunikace a na nich projíždějící těžká nákladní
doprava.
Vibrace
V území se nenachází žádné zdroje významných vibrací.
C.II.5.5 Vztah k územně plánovací dokumentaci
Vztah k územně plánovací dokumentaci vyplývá z vyjádření dotčených stavebních úřadů, přes jejichž
katastrální území záměr prochází.
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Obecní úřad Dětmarovice
Sdělení stavebního úřadu ze dne 24. 8. 2012 č.j. OÚD/1824/2012/Ma
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že podle schváleného územního plánu sídelního útvaru
Dětmarovice je záměr „Výstavba nové rozvodny 400 kV v lokalitě Dětmarovice‟ navržen v území
urbanizovaném, v zóně průmyslu U-Vp. Vyvedení výkonu 400 kV je dále navrženo v území
zastavěném urbanizovaném, v zóně dopravy U-D, v území nezastavitelném, neurbanizovaném,
volné krajině, v zóně krajinné zeleně N-Z, a v území nezastavitelném, neurbanizovaném, volné
krajině, v zóně zemědělské půdy N-P.
Z výše uvedených regulačních podmínek vyplývá, že stavba není v souladu s platným Územním
plánem sídelního útvaru Dětmarovice. Zóna dopravy nepřipouští umístění jiné stavby než stavby
bezprostředně související s dopravou.
Nová rozvodna (mimo vyvedení výkonu) je současně předmětem nového Územního plánu Obce
Dětmarovice, který dosud není vydán. Doporučujeme stále sledovat Úřední desku Obecního úřadu
Dětmarovice nebo Magistrátu města Karviné, kde bude vyvěšeno Oznámení o jeho veřejnoprávním
projednání. V rámci veřejnoprávního projednání bude stanovena lhůta k nahlédnutí do zpracované
dokumentace a k podání případných připomínek.
Viz příloha [H-1a]
Obecní úřad Petrovice u Karviné
Vyjádření ze dne 15. 8. 2012 č.j. OÚPuK/1565/2012
Stavební úřad uvádí údaje k oblasti, která je zatížená záměrem dle Územního plánu sídelního útvaru
Petrovice u Karviné a jeho změn č. 1, 2 a 4.
• záměr v katastrálním území Závada nad Olší
• se nachází mimo zastavěné území a zastavitelnou plochu
• funkčnost: obhospodařované půdy
• se nachází v zóně zemědělské krajiny [N-P]
• částečně se stavba nachází v záplavovém území
• protíná navrženou trasu VRT vysokorychlostní tratě (veřejně prospěšná stavba s územní
rezervou na každou stranu 100 m)
• trasa je navržena přes ÚSES – územní systém ekologické stability
• trasa kříží navrženou trasu kanalizace (veřejně prospěšná stavba)
Na pozemcích, které se nachází mimo zastavěné území a zastavitelnou plochu se mohou povolit
stavby jen dle §18 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.
Viz příloha [H-1b]
Poznámka zpracovatele: Navrhovaná trasa vysokorychlostní tratě je již v kolizi se stávajícím
vedením V443/444. Při realizaci trasy vysokorychlostní tratě bude napojení elektrické stanice na
přenosovou soustavu již realizované. VRT bude tedy v kolizi i s novým vedením. Situace je patrná
z následujícího obrázku.
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Obrázek č.17

Situace lokality

(Zdroj: http://uap.karvina.cz)

C.II.5.6 Jiné charakteristiky životního prostředí
Jiné charakteristiky životního prostředí nejsou uváděny.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.I.1. Vlivy záměru na veřejné zdraví
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. V daném případě přichází v úvahu zejména vliv
elektromagnetického pole a vlivy hluku v důsledku dopravního provozu a provozu transformátorů.
Elektromagnetické pole
Z přímých vlivů se jedná o působení elektrického a magnetického pole, vyvolaného provozem
silnoproudých elektrických vedení, na zdraví obyvatel. Přípustné hygienické limity pro elektrická a
magnetická pole a elektromagnetická záření s frekvencí od 0 Hz do 1,7.1015 Hz stanovuje Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění, ve znění zákona č. 106/2010 Sb., o ochraně zdraví před
neionizujícím zářením. Pro interval 0 Hz do 100 kHz se v souladu se směrnicí Mezinárodní komise
pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) hodnotí jen netepelné působení, tedy hustota
proudu indukovaného v různých částech těla elektrickým a magnetickým polem. Kontrola těchto
limitů se provádí výpočtem a má význam pouze pro bezprostřední okolí vodičů, s kterým přijdou do
styku pouze pracovníci provozní údržby při provádění prací na vedeních pod napětím, běžná
populace není provozem elektrických vedení ohrožena.
Vliv elektromagnetického pole v okolí vedení vysokého napětí je dle přílohy č. 1 k nařízení vlády
č. 1/2008 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, zjišťován a popisován
velikostí magnetické indukce. Pro frekvenci 50 Hz je referenční hodnota magnetické indukce rovna
500 µT pro zaměstnance a 100 µT pro ostatní osoby.
V komentáři k evropské přednormě ENV 50166/1995 je uvedena tabulka, v níž jsou uvedeny jevy
pozorované při různých hustotách stejnosměrného a nízkofrekvenčního elektrického proudu v těle
člověka. Nízkofrekvenční elektrická a magnetická pole, s kterými se mohou setkat obyvatelé, mají
natolik nízkou intenzitu, že hustota elektrického proudu, který v těle indukují, je podstatně menší než
hustota pokládaná ještě za neškodnou. Obavy ze sekundárních vlivů elektrických a magnetických
polí na zdraví obyvatel, šířené občas sdělovacími prostředky a někdy přecházejícími až v hysterii,
jsou vědecky nepodložené a z informace NRL č. 11/2002 lze zmínit mj. prohlášení Komise americké
fyzikální společnosti (APS), která již v roce 1995 došla k závěru, že ve vědecké literatuře nelze nalézt
žádnou průkaznou souvislost mezi výskytem rakoviny a elektromagnetickými poli silnoproudých
elektrických vedení. Své stanovisko potvrdila tato instituce (APS) opět v roce 1998 Oznámením, že:
„všechny studie publikované po roce 1995 nepřinesly nic, co by nasvědčovalo, že by silnoproudá
elektrická vedení měla vliv na zdraví“.
Světová zdravotnická organizace (WHO), která v roce 1996 zahájila práce na projektu, zahrnujícím
kritické zhodnocení celosvětové vědecké literatury, oznamuje v posledních „Listech faktů“, že během
posledních 30 let bylo publikováno více než 25 000 vědeckých prací zabývajících se neionizujícím
zářením. Uvádí, že o této tématice je známo více, než o jakékoliv chemické sloučenině. WHO
dodává, že 2. února 2000 Evropská komise vydala důležité pojednání o principu předběžné
opatrnosti, které obsahuje návod na jeho aplikaci. Požadavky na aplikovatelnost principu předběžné
opatrnosti nejsou zřejmě splněny pro pole s frekvencí elektrické sítě, ani pro pole radiových
frekvencí. Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce vůbec neregistruje elektromagnetické
pole mezi 385-ti činiteli, které určitě, pravděpodobně nebo možná způsobují rakovinu. W. R. Bennett
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Jr. v článku „Elektrická vedení naše zdraví neohrožují“ poukazuje na nesmyslnost a zbytečnou
ekonomickou zátěž z titulu různých výzkumných projektů zabývajících se údajným zdravotním
rizikem způsobeným dálkovým vedením elektrického proudu. Zdůrazňuje skutečnost, že elektrická a
magnetická pole vysokonapěťových elektrických vedení jsou směšně malá ve srovnání s poli
vytvářenými přírodními zdroji. Magnetické pole Země je stokrát intenzivnější než pole jakéhokoli
elektrického energetického rozvodu v úrovni zemského povrchu. Dále uvádí, že jízda na kole nebo v
autě zemským magnetickým polem vytváří uvnitř těla přinejmenším stejně velké elektrické pole jako
vysokonapěťové vedení.
Světová zdravotnická organizace (zdroj: Informace č. 16/2009 NRL pro neionizující
elektromagnetická pole a záření; Elektromagnetické pole (0 Hz – 300 GHz) – stav k 1. lednu 2009)
vyhlásila v roce 1997 výzkumný projekt, jehož úkolem bylo získat dostatek poznatků k definitivnímu
rozhodnutí, zda kromě dvou zjištěných krátkodobých účinků expozice elektromagnetickému poli ve
frekvenčním intervalu 0 Hz – 300 GHz (ohřívání tkáně těla a dráždění nervové soustavy) existují
účinky jiné, například dlouhodobé, vyvolávající závažná onemocnění jako je rakovina, Alzheimerova
nebo Parkinsonova choroba.
V roce 2002 zařadila mezinárodní agentura pro boj s rakovinou (IARC) nízkofrekvenční magnetické
pole do skupiny 2B karcinogenů (možný karcinogen). V květnu 2011 pak agentura vydala prohlášení,
ve kterém zařadila do stejné skupiny i vysokofrekvenční elektromagnetické pole.
Dle definice agentury IARC se za 2B karcinogen pokládá agens (agens = příčina onemocnění), u
kterého je omezená evidence u lidí a nedostatečná evidence u experimentálních zvířat. Může se také
jednat o agens, u kterého je nepostačující evidence karcinogenity u lidí, ale dostatečná evidence u
experimentálních zvířat. (zdroj: Informace č. 17/2011 NRL pro neionizující elektromagnetická pole a
záření; K zařazení elektromagnetického pole do kategorie 2B karcinogenů – stav k 1. červnu 2011)
Hlavní otázky, na které se během uplynulých deseti let podařilo najít odpovědi, jsou následující:
a) Závisí zdravotní riziko z expozice elektromagnetickým vlnám na tom, jaká je jejich modulace
(impulzní, amplitudová, frekvenční)?
b) Způsobuje expozice člověka elektromagnetickým polím s intenzitou pod limity ICNIRP 1998, avšak
působícím po dlouhou dobu, rakovinu nebo jiná závažná onemocnění jako je Alzheimerova nebo
Parkinsonova choroba?
c) Existují osoby přecitlivělé k působení elektromagnetického pole, jejichž zdraví poškozuje i
expozice elektromagnetickému poli s intenzitou hluboko pod limity ICNIRP 1998? (Tato údajná
vlastnost podobná alergii na chemické nebo biologické látky dostala název „elektromagnetická
hypersenzitivita“.)
d) Byla prokázána příčinná souvislost mezi výskytem akutní dětské leukémie a expozicí
magnetickému poli u vedení vysokého napětí?
Jsou-li dodrženy minimální výšky vodičů nad zemí, tak není v žádném místě podél vedení
překročena přípustná hodnota modifikované proudové hustoty v lidském těle stanovené v Nařízení
vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění.
V uplynulých letech Světová zdravotnická organizace upořádala k tomuto tématu řadu
speciálních seminářů, kterých se zúčastnila řada odborníků z celého světa s jednoznačným
závěrem - teplo a indukované proudy zůstaly jedinými faktory, kterými elektromagnetické pole
může poškodit zdraví.
Elektromagnetické pole v okolí záměru
Zdravotní rizika pro náhodně vyskytující se osoby v těsné blízkosti oplocení budoucí elektrické
stanice, jsou velmi nízká. Z pohledu maximální intenzity elektrického i magnetického pole rozvodny
420 kV, jsou hodnoty vždy s dostatečnou rezervou nižší, než jsou odpovídající požadavky pro
ochranu veřejného zdraví stanovené v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění.
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Při minimální výšce vodičů 11,9 m nad zemí, není v žádném místě podél trasy vedení překročena
přípustná hodnota modifikované proudové hustoty v lidském těle, stanovené v Nařízení vlády č.
1/2008 Sb. v platném znění.
Při uvedeném hodnocení není možno očekávat, že by intenzita působení v osídlené lokalitě vzdálené
cca 300 m od okraje areálu mohla negativně ovlivnit podmínky z hlediska ochrany veřejného zdraví.
Hluk
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční
změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu
nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Negativní účinky hluku je možné s
určitým zjednodušením rozdělit na orgánové účinky (specifické a nespecifické), rušení činností
(spánku, řečové komunikace, osvojování řeči a čtení) a vlivy na subjektivní pocity (obtěžování).
Specifické účinky se projevují poruchami činnosti sluchového analyzátoru. U nespecifických účinků
dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu, často se na nich podílí stresová reakce a
ovlivnění spánku a vyšších nervových funkcí. Hluk tak může přispět ke spuštění nebo urychlení
vlastního patologického děje u chorob s multifaktoriálními příčinami. Působení hluku v životním
prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené komunikace řečí a zejména pak z hlediska
obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. Zařazení těchto
vlivů mezi zdravotní účinky hluku vychází z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze
nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a
sociálních aspektů.
Hodnoty hluku (podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Limity ve venkovním prostoru je třeba dodržet v místech, která jsou stanovena dle § 30 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální
účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
CHVeP:
CHVePS:

Denní i noční doba:
Denní doba (6 - 22 h):
Noční doba (22 - 6 h):

Laeq,T = 50 dB
Laeq,T = 50 dB
Laeq,T = 40 dB

V případě, že jsou ve zdroji hluku obsaženy tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter,
je třeba, počítat s korekcí -5 dB, takže limity jsou následující:
CHVePS:

Denní doba (6 - 22 h):
Noční doba (22 - 6 h):

Laeq,T = 45 dB
Laeq,T = 35 dB

Hluk v okolí záměru
Během realizace záměru může negativně působit na obyvatelstvo v blízkosti výstavby hluk a emise z
dopravních prostředků a stavebních mechanizmů. Elektrická stanice a trasa vedení jsou navrženy
mimo obydlená území, činnosti související s výstavbou nebudou intenzívní a budou časově
omezeny, nelze předpokládat zásadní projevy emisí hluku na okolí.
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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
V současnosti lze předpokládat, že kvalita ovzduší v lokalitě může být ovlivněna pouze v období
realizace záměru v důsledku navýšení prašnosti při výstavbě (např. stavební práce, doprava
materiálů a technologií, činnost stavebních mechanizmů).
Elektrická stanice má nevýrobní charakter proto se v průběhu vlastního provozu elektrické
stanice ani vedení nepředpokládá, že by mohl nastat jakýkoliv významný vliv na ovzduší nebo
klima.

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci
Výstavba
Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu
budou uskutečňovány v denní době. Hluk v období provádění stavebních a konstrukčních prací je
možno označit vzhledem k umístění záměru za celkově málo významný. Záměr se nachází asi 300
m severním směrem od obce Dětmarovice.
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v ekvivalentní hladině akustického tlaku stanovený dle
vztahu části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., je v době od 7 – 19 hod. 65 dB. Pro období
provádění stavebních a konstrukčních prací dále platí korekce k základním hygienickým limitům. Tyto
korekce jsou uvedené v následující tabulce.
Tabulka č.17 Korekce v prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba
Korekce
(hod.)
(dB)
od 6:00 do 7:00
+10
od 7:00 do 21:00
+15
od 21:00 do 22:00
+10
od 22:00 do 6:00
+5
Intenzita dopravy v odhadované četnosti nejvýše několika jednotek vozidel denně je pod
úrovní, při které by tento provoz měl být považován za významné navýšení stávajících
poměrů, respektive za významný zdroj dopravního hluku.
Provoz
Vlastní stanice je navržena jako bezobslužná, provoz je činností výrazně klidovou, bez provozu
aktivních prvků, které by způsobovaly hluk. Možným zdrojem hluku při provozu elektrické stanice
mohou být transformátory.
Za vlhkého počasí mohou vznikat akustické jevy v důsledku tzv. koróny (charakteristické "sršení") v
okolí stožárů s izolátory. Hladina akustického tlaku v důsledku těchto jevů se může přibližovat k
nočnímu limitu (LAeq,T = 35 dB). V prostoru obytné zástavby je proto nutno jim věnovat pozornost, ve
volné krajině nejde o problém. Pokud se sršení výrazněji projevuje, svědčí to o zvýšených ztrátách
ve vedení. Situace proto bývá v ekonomickém zájmu provozovatele vedení urychleně technicky
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řešena. Vzhledem k tomu, že vedení je navrženo v trase mimo obytnou zástavbu, není třeba se touto
problematikou dále zabývat.
Hlukové vlivy dále způsobuje údržba ochranného pásma vedení (mýcení náletů), kterou je nutno
provádět v intervalu cca 2 roky. S ohledem na četnost prací a umístění záměru však nejde o
významný problém.
S ohledem na umístění záměru, lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení
stávajících hlukových poměrů v chráněných venkovních prostorech.

D.I.4. Vlivy na půdu, vodu, horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.4.1

Vlivy na půdu

Výstavba
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.
Při realizaci výstavby dojde k objemově manipulaci s ornicí a drnem. Přesná bilance zemních prací
není v této fázi projektové přípravy k dispozici a bude doplněna v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace. Při dodržení standardních stavebních postupů, by půdní povrch neměl být dotčen
větrnou ani vodní erozí, což je zabezpečeno bezprostředním provedením rekultivací po dokončení
stavebních prací.
V etapě výstavby vedení je třeba počítat s realizací přístupových cest do manipulačních prostorů v
bezprostředním okolí stožárů. Po ukončení stavební činnosti budou takto dotčené pozemky uvedeny
zpět do původního stavu.
V průběhu realizace záměru se nepředpokládá, že by měla nastat významná kontaminace nebo
eroze půdy. Případné havárie v době výstavby spojené s úkapy ropných látek (např. pohonné hmoty,
maziva apod.) budou průběžně sanovány podle zpracovaného havarijního plánu.
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.
Výstavbou vedení je vyvolaný zábor pozemků jen dočasný. Trvalý zábor pozemků zastavěním pro
základy stožárů je rozptýlený a v celkovém rozsahu minimální. Z tohoto důvodu je možné hodnotit
zábor ZPF jako málo významný.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) budou posuzovaným záměrem dotčeny jen
v minimální míře.
Z hlediska znečištění půd, se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě,
nebude půda negativně ovlivněna.
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Provoz
V rámci ochrany půdy jsou dodrženy obecně platné zásady. Nové transformátory budou umístěny v
ekologicky zajištěných záchytných olejových jímkách s odtokem do havarijní olejové jímky
průmyslovou kanalizací, na které bude instalován nadzemní objekt čistírny zaolejovaných vod.
Předpokládá se instalace ČZV s technologií pro dvojstupňové čištění s kvalitou vody se zaústěním
do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude zaústěna do stávající vodoteče Mlýnka, protékající
v blízkosti nového komplexu elektrické stanice.
V průběhu vlastního provozu vedení se nepředpokládá, že by měla nastat významná kontaminace
nebo eroze půdy. Případné havárie spojená s úkapy ropných látek (např. pohonné hmoty, maziva
apod.) budou sanovány podle zpracovaného havarijního plánu.
Úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy nebudou záměrem významně ovlivněny.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k uvažovanému záměru žádná omezení.
Nebezpečí narušení stability půd v důsledku sesuvů se v dotčeném území nevyskytuje.

D.I.4.2

Vlivy na vodu

Výstavba
Vliv na podzemní a povrchové vody lze předpokládat pouze v době výstavby. Místní ovlivnění jakosti
odváděných vod z území výstavby je možné teoreticky smytím zemin při silnějších deštích. Jedná se
o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním
pracovních postupů.
Vedení na své trase kříží vodní tok Olše. Křížení těchto vodních toků bude provedeno dle ČSN EN
50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky Společné specifikace. Hydraulické parametry toku nebudou ovlivněny.
Provoz
Splašková kanalizace elektrické stanice bude provedena v potrubí a napojena na stávající
kanalizační řád. Odvedení dešťové vody ze zpevněných ploch elektrické stanice, střech nových
objektů a ČZV bude provedeno dešťovou kanalizací do stávající vodoteče Mlýnka, protékající
v blízkosti nového komplexu elektrické stanice. Dešťová voda bude během vlastního provozu
přenosového vedení volně vsakovat do terénu, obdobně jako za stávajícího stavu.
Vlastní provoz tedy neovlivní množství ani jakost povrchových i podzemních vod, podzemní
voda ani vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.

D.I.4.3
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 základů budou v realizační dokumentaci provedeny nové
průzkumné sondy.
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Realizací záměru nepředpokládáme poškození nebo ztrátu geologických či paleontologických
památek.
Záměr zasahuje do chráněného ložiskového území a geologicky významné lokality.
V průběhu výstavby a vlastního provozu elektrické stanice a vedení zvn se nepředpokládá, že
by mohla nastat kontaminace přírodních zdrojů.

D.I.5. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy
S ohledem na realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu k této složce
životního prostředí a současně nelze očekávat, že by tyto vlivy překročily únosnou mez a způsobily
nevratné změny v přilehlých a vzdálenějších ekosystémech.
Výstavba
Výkopové a montážní práce mohou být zdrojem lokálních vlivů na biotu. Vzhledem k tomu, že
elektrická stanice a stožárová místa jsou dobře přístupná a lokalizovaná na zemědělské (orné) půdě,
budou tyto vlivy zcela nevýznamné. Trvalá vegetace nebude ovlivněna. Uplatnění negativních vlivů
záměru lze předpokládat při realizaci, kdy v místech provádění stavebních a montážních činností a
dočasných dopravních a manipulačních tras dojde k částečné likvidaci vzrostlých náletových keřů a
křovin a též částečnému vyhubení menších bezobratlých živočichů. Vzhledem k maloplošnému
charakteru a časovému omezení těchto zásahů nemohou mít významný vliv na snížení počtu
populace a živočišných druhů v dotčených oblastech.
V rámci stavebních prací nelze předpokládat ovlivnění rostlinných nebo živočišných druhů
nad únosnou míru. Dále nelze předpokládat rozsáhlé kácení stromů rostoucích mimo les.
Záměr zasahuje do Evropsky významné lokality – CZ0813457 Niva Olše – Věřňovice a do Ptačí
oblasti CZ0811021 Heřmanský stav – Odra – Poolší. Realizace záměru nebude mít na tyto
lokality výrazný negativní vliv, záměr lze označit vzhledem k použité technologii za vhodně
řešený.
Provoz
Riziko úrazu ptáků elektrickým proudem lze považovat za ojedinělé, a s ohledem na konstrukci
stožárů a vzdáleností jednotlivých vodičů ani není teoreticky možné. Proto je riziko vedení jako
takové považováno za pouze teoretické, konstrukčně je vše řešeno tak, že je prakticky vyloučena
možnost dosedání ptáků na části, kde by mohlo ke zkratu, respektive úrazu elektrickým proudem,
dojít. Navíc je nutno upozornit, že veškerá budovaná vedení jsou vybavena elektrickými ochranami a
riziko úrazu elektrickým proudem je tak prakticky vyloučeno. Lze říct, že nárůst ovlivnění představuje
nový prvek v krajině, což je z hlediska ovlivnění území v dané situaci přijatelné.
Vlastním provozem elektrické stanice nedojde k ovlivnění flóry, fauny nebo ekosystémů
nacházejících se v okolí. Realizací záměru dojde k úpravě okolí zejména zatravnění ploch elektrické
stanice.
Na základě paralely s požadavky na ochranu veřejného zdraví lze předpokládat, že dodržením
kritérií stanovených pro ochranu zdraví lidí před účinky emisních a imisních látek budou
přiměřeně chráněny i rostlinné a živočišné druhy.
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D.I.6. Vlivy na krajinu
Záměr výstavby elektrické stanice v bezprostředním sousedství areálu elektrárny Dětmarovice je
vhodně řešený. Lze říct, že nárůst ovlivnění představuje nový prvek v krajině v podobě nové
elektrické stanice, což je z hlediska ovlivnění území v dané situaci přijatelné.
Nadzemní vedení zvn bezesporu ovlivňuje krajinný ráz. Jako výrazně negativní je však vnímáno jen
v konkrétních specifických případech, především v čistě přírodním nebo v přírodě blízkém území.
V urbanizovaném technicky zasíťovaném území, jakým je lokalita dotčeného území, jsou stožáry zvn
zpravidla vnímány jako nedílná součást krajiny.
Vedení představuje liniovou stavbu s výraznými technickými prvky (stožáry vedení, vodiče), které
jsou viditelné zejména v otevřených úsecích krajiny. Stejně tak ochranné pásmo vedení vytváří trvale
vizuálně patrné průseky lesními porosty. Trasa vedení bude situována tak, aby z pohledu krajinného
rázu nedošlo ke zhoršení stavu nově vznikajícím úsekem.
Realizací předkládaného záměru tudíž nedojde z hlediska vlivů na krajinný ráz k významné
změně oproti stávajícímu stavu.

D.I.7. Vlivy na kulturní památky
Hmotný majetek nebude v rámci navrženého záměru dotčen.
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 (především v průběhu zemních prací) nelze vyloučit možnost archeologického
nálezu, ale pravděpodobnost takového nálezu je velice malá. V případě odkrytí archeologického
nálezu je nutné o situaci informovat příslušný orgán státní památkové péče a umožnit kresebně,
fotograficky a písemně zdokumentovat, včetně provedení záchranného 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.

D.I.8. Vlivy na dopravní infrastrukturu
Výstavba
Dopravní nároky v období výstavby jsou celkově malé. Předpokládá se, že se bude jednat o
jednotky, špičkově desítky automobilů a stavebních mechanizmů pohybujících se na staveništi,
respektive navazujících dopravních komunikacích (koresponduje s výpočty provedených v rámci
kapitoly B.III.1 Emise do ovzduší).
Pohyby automobilů (příp. mechanizmů po staveništi) lze považovat za dočasné a
nezpůsobující dopravní problémy na komunikacích v rámci dotčeného území.
Provoz
Záměr neklade nároky na dopravní infrastrukturu dotčeného území. V období provozu jsou
dopravní nároky zanedbatelné (jednotky lehkých vozidel za rok).
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D.II. 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
lidé nebydlí, v širším území (vizuální kontakt se záměrem) se může záměr dotknout řádově sta až
tisíce obyvatel. V nejbližším okolí záměru je však nutno počítat s rizikem ovlivnění psychické pohody
trvale bydlících osob, především s ovlivněním psychiky obyvatel, ačkoliv jejich expozice emisním
elektromagnetického pole a hlučnosti vyvolané záměrem budou zanedbatelné a nepatrné. Pozitivní
celospolečenské vlivy na elektrickou soustavu však jsou pro realizaci záměru rozhodující a
převažující nad potencionálními vlivy lokálními. Tyto vlivy komplexně spadají mezi environmentální a
společenské determinanty zdraví a souvisí s realizací programu trvale udržitelného rozvoje celé
dotčené oblasti a s rozvojem životních podmínek v široké oblasti Ostravska. Podmínky pro ochranu
veřejného zdraví současných obyvatel se realizací záměru prakticky nezmění a záměr svým
provozem neovlivní podmínky pro ochranu veřejného zdraví v obci Dětmarovice ve srovnání se
současným stavem. Z hlediska ochrany veřejného zdraví je možno očekávat převahu pozitivních
přínosů.
Ve všech případech budou zajištěny veškeré hygienické požadavky, očekávané vlivy na obyvatelstvo
jsou proto spíše rázu psychologického, majetkového (obavy o hodnotu nemovitostí) či estetického.
Vlivem přesahujícím blízké okolí vlastní stavby po jejím dokončení je vznik nové technické dominanty
v okolní krajině. Míra estetického vnímání této skutečnosti je faktorem subjektivním. Vyloučit nelze
ani pozitivní hodnocení dané skutečnosti.
Po realizaci záměru nelze očekávat významné negativní vlivy ve vztahu na 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.
Veškeré zmiňované vlivy lze minimalizovat nebo zcela eliminovat na základě realizace všech ve
studii prezentovaných doporučení a využitím nejlepších dostupných technik (viz Kapitola D.IV.
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů). Rozsah vlivů na
ostatní složky životního prostředí je malý až zanedbatelný.

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících
státní hranice
Při realizaci ani provozu záměru nedojde k výskytu žádných nepříznivých vlivů, přesahujících státní
hranice.

D.IV. Opatření k prevenci,
nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popř.

kompenzaci

Ovlivnitelné nepříznivé vlivy záměru lze specifikovat převážně ve stadiu realizace díla. Pro jejich
vyloučení je žádoucí vypracovat podrobný plán organizace výstavby, obsahující mimo jiné určení a
vyčíslení množství vzniklých odpadů včetně konkrétního způsobu jejich likvidace, optimální stanovení
přístupových tras na staveniště, preventivní opatření a příslušný kontrolní mechanizmus proti úniku
ropných látek z dopravních prostředků a stavebních strojů.
Základní projektová opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
spočívají v těchto oblastech:
- minimalizace prostorových nároků
- dodržení všech zákonných předpisů a norem v oblasti projekčního návrhu s ohledem na
ochranu životního prostředí a veřejného zdraví
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stanovení příjezdových cest k jednotlivým stožárům, ve kterých bude nezbytné udržovat volný
pruh pozemků o šířce 4 m pro zajištění údržby vedení
- stanovení nezbytného rozsahu kácení dřevin rostoucí mimo les a prořezu vzniklé 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
- 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)
- při výstavbě bude zvolena technologie zatahování pomocným lankem. Pomocné lanko bude
přepraveno přes lokalitu pěší osobou, loďkou apod. Na lanko bude navázáno pomocné konopné
lano. Na konopné lano je navázáno montážní respektive zatahovací lano a následně na něj
vlastní vodiče. Před stožárem je umístěn naviják, za stožár jsou umístěna lana s brzdou, na
stožáry jsou umístěna pomocná zařízení obdoby kladky a na ně navléknuto pomocné konopné
lano. Pomocí motorového navijáku jsou lana a po něm vodič natahovány na stožár. Za použití
této technologie nedochází k pojezdu těžké techniky v blízkosti vodních toků, významných lokalit
aj.
- 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)
- v maximální možné míře třídit a recyklovat odpady vznikající během výstavby a preferovat jejich
využití jako druhotné suroviny. Výkopovou zeminu použít k terénním úpravám v okolí výstavby
záměru. Minimalizovat objem odpadů ukládaných na skládky
- v případě potřeby zajistit skrápění ke snížení prašnosti na staveništi a příjezdových komunikací
- odpad z kácení a prořezu dřevin rostoucích mimo les během výstavby využít po dohodě s
vlastníkem pozemku přednostně jako palivo (dřevo), rozdrtit v mobilním štěpkovači a ponechat
hmotu na lesních pozemcích nebo zkompostovat
- průběžně kontrolovat technický stav používaných stavebních a dopravních mechanismů a jejich
vybavení prostředky pro likvidaci případných úniků ropných látek
- neponechávat v chodu motor nákladních automobilů, stojí-li vozidlo na místě stavby
- zajistit pravidelné proškolování zaměstnanců dodavatele stavby v oblasti dodržování ZOV a
havarijního plánu. Provádět pravidelnou kontrolu dodržování ZOV a znalosti havarijního plánu
- 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
- plochy stavenišť a provizorních přístupových cest uvést po skončení stavby do původního stavu
či stavu obdobnému původnímu, pokud nebude s vlastníkem pozemku dohodnuto jinak
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Při provozu přenosového vedení lze nepříznivý vliv na životní prostředí, kterým je údržba ochranného
pásma vedení, omezit v těchto oblastech:
- šetrně provádět výřezy s důslednou likvidací vyřezaných náletových křovin a keřů
- při údržbě stožárů a vodičů omezit používání látek nebezpečných a zvláště nebezpečných vodám
(dle zákona č. 254/200 Sb., o vodách v platném znění). Zajistit odstranění veškerých zbytků
používaných látek a jejich obalů v souladu s požadavkem zákona č. 185/2001 Sb., v platném
znění 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.,
v platném znění o odpadech a souvisejících předpisů.

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Podklady, dostupné při zpracování Oznámení záměru, poskytují dostatek informací pro specifikaci
předpokládaných vlivů realizace záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění. V průběhu zpracování Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech
nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní
prostředí a veřejného zdraví.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Variantní řešení elektrické stanice
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění a hlavních důvodů (i
z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. Odmítnutí, variantní řešení záměru se
neuvažuje.
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 400 kV – V443 Albrechtice – Dobrzen a V444
Nošovice – Wielopole přenosové soustavy ČEPS, a.s.
Variantní řešení umístění elektrické stanice se neuvažuje.
Variantní řešení trasy vedení
Jak je uvedeno v kapitole B.I.5, jedná se o nové vedení 400 kV. Napojení bude provedeno
zasmyčkováním stávajícího vedení V 443 ze stožárů č. 127 a č. 127a do nové elektrické stanice.
Předmětné vedení 400 kV představuje liniovou stavbu o délce trasy cca 1,4 km.
Z výše uvedeného vyplývá, že variantní umístění trasy vedení se neuvažuje a je jednoznačně dáno
stávajícím umístěním vedení 400 kV označeného V 443 a umístěním nové elektrické stanice 420 kV.
Variantní řešení typu vedení
Předpokládá se vybudování nadzemního vedení zvn 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.
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 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
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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.
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.
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 (vedení na své trase kříží vodní tok Olše) a přírodních
překážek aj.
Variantní řešení typu kabelového vedení, by vedlo k trvalému poškození cenného ekosystému a
krajiny v celé trase vedení, a to mnohem závažnějším způsobem, než vedení nadzemní.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v Oznámení
Mapová a výkresová dokumentace
[F-1] Celková situace
[F-2] Přehledná situace elektrické stanice
[F-3] Stožár „DONAU“
Dokumenty jsou zařazeny jako samostatná příloha F. I. Mapová a výkresová dokumentace.

F.II. Další podstatné informace oznamovatele
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu předkládaného
Oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o předkládaném záměru. V příloze
předkládaného Oznámení je doložena přehledná situace záměru, ze které je patrný rozsah
předkládaného záměru.
Při zpracování Oznámení byly použity informace a údaje z následujících zdrojů:
• odborná 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
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu
prostředí, Souhrnná zpráva za rok 2007, Státní zdravotní ústav Praha, červenec 2008
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
Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Studia Geographica 16, GÚ
ČSAV v Brně
Informace vydávané Národní referenční laboratoří pro neionizující elektromagnetická pole a
záření
Informace zveřejňované Státním zdravotním ústavem
Atlas podnebí Česka, ČHMÚ Praha - UP Olomouc, 2007
Podklady pro EIA záměru „Vedení 400 kV V 443 – zaústění do transformovny Dětmarovice“
zpracovatel Elektrotrans, a.s. (12/2011)
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•
•
•

Územně technická studie záměru „ TR 400/110/22 kV Dětmarovice – umístění nové
transformační stanice“ zpracovatel PEZ, s.r.o.
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
- 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/
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Oznamovatel:
Obchodní firma

ČEPS, a.s.

Identifikační číslo

25702556

Sídlo (bydliště)

Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Jméno, příjmení, bydliště a telefon Ing. Andrew Gayo Kasembe
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
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 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.
Základní údaje vedení jsou následující:
Celková délka vedení:

cca 1,4 km

Jmenovité napětí:

400 kV

Max. proudové zatížení:

2500 A

Napěťová soustava:

třífázová s přímo uzemněným nulovým bodem - TT, 50 Hz

Ochrana před úrazem:

ochrana živých částí - polohou
ochrana neživých částí - uzemněním s rychlým vypnutím

Vodiče:

ocelohliníkové ve trojsvazku

Izolace:

izolátorové závěsy
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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 400 kV: cca 69,4 m v běžné trase

Stožáry:

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

Obrázek č.18

Základní typ stožáru Donau – 3D model

Stručný popis záměru:
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. 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 stávající vodoteče Mlýnka,
severovýchodně od areálu stanice. Splaškovou kanalizaci se jeví vhodné napojit na splaškový
kanalizační řad, který se nachází za železničním koridorem.
Součástí záměru bude napojení rozvodny 420 kV na přenosovou soustavu. Napojení bude
provedeno zasmyčkováním stávajícího vedení V 443 ze stožárů č. 127 a č. 127a do nové elektrické
stanice v lokalitě Dětmarovice.
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Doprava k elektrické stanici bude realizována po stávající silniční komunikaci I. tř. 67 - Bohumínská odbočkou do místa akce.
Zhodnocení:
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. 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 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
[H-1a] Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV
v lokalitě Dětmarovice‟ z hlediska územně plánovací dokumentace zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění; Obecní úřad Dětmarovice
[H-1b] Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru „Výstavba nové rozvodny 400 kV
v lokalitě Dětmarovice‟ z hlediska územně plánovací dokumentace zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění; Obecní úřad Petrovice u Karviné
[H-2] Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle §45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.; Moravskoslezský kraj
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Datum zpracování Oznámení:
27. 9. 2012
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele Oznámení a osob, které se podílely na
zpracování Oznámení:
Název a adresa zpracovatele Oznámení záměru:

Dr. Ing. Vladimír Skoumal
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pod č. j. 102570/ENV/09
ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel. 583 224 091

…………………………………..
Podpis zpracovatele Oznámení

Spolupracující osoby:

Bc. Marek Kamler
ČEPS Invest, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel. 583 224 091
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