


INV ESTprojekt NNC, s.r.o., Špitálka 16, 602 00 Brno, Czech Republic
IČ: 26211564, DIČ: CZ26211564

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 1 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU

Název dokumentu: VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČICE
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zakázka: C212-04

Objednatel:

Účel vydání: Finální dokument

Stupeň utajení: Bez omezení

Vydání Popis Zpracoval Kontroloval Schválil Datum
E Ondráčková P Mynář M Dostál

01 Finální dokument 30.6. 2005

Předcházející vydání tohoto dokumentu musí být buď zničena nebo výrazně označena NAHRAZENO.

Rozdě lovník: 24 výtisků  Plynoprojekt, a.s.
   1 výtisků INVESTprojekt NNC, s.r.o.

© INV ESTprojekt NNC, s.r.o, 2005
Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí tohoto dokumentu nebo jakékoliv informace z tohoto dokumentu nesmí být nad rámec
smluvního určení vyzrazeny, zveřejněny, reprodukovány, kopírovány, překládány, převáděny do jakékoliv elektronické formy nebo
strojově zpracovávány bez výslovného souhlasu odpovědného zástupce zpracovatele, f irmy INV ESTprojekt NNC, s.r.o.



VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČ ICE
OZNÁ MENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 2 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

Zpracovatelé oznámení

Oprávněná osoba: Ing. Petr Mynář
držitel autor izace k posuzování vlivů
na životní prostředí
č. j. 1278/167/OPVŽP/97
ze dne 22. 4. 1997

Vedoucí zakázky: Mgr. Edita Ondráčková

Datum zpracování oznámení: 30.6.2005

Na zpracování oznámení se podíleli:

Jméno a příjmení Bydliště Firma Telefon

Ing. Pavel Cetl Brno INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284
Ing. Pavel Koláček Lysovice INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284
Ing. Eva Mandulová Vidče INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284
Ing. Lukáš Marek Brno INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284
Ing. Petr Mynář Brno INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284
Mgr. Edita Ondráčková Brno INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284
Ing. Miroslav Pokorný Adamov INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284
Ing. Vlasta Pospíšilová Brno INVESTprojekt NNC, s.r.o. 543 254 284

Externí spolupráce, zpracování dílčích částí:

Biologické hodnocení, část botanika: RNDr. Vladimír Faltys

          část zoologie Ing. Roman Zajíček

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 97, registrovaným u společnosti Microsoft.

Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem Corel DRAW 9, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.



VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČ ICE
OZNÁ MENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 3 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

Obsah

Titulní list
Záznam o vydání dokumentu
Zpracovatelé oznámení........................................................................................................................... 2
Obsah..................................................................................................................................................... 3
Úvod ....................................................................................................................................................... 5

ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI ................................................................................................... 6

  1. Obchodní firma............................................................................................................................. 6
  2. IČ ................................................................................................................................................. 6
  3. Sídlo............................................................................................................................................. 6
  4. Oprávněný zástupce oznamovatele .............................................................................................. 6

ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU ................................................................................................................ 7

    I.ZÁKLADNÍ ÚDAJE........................................................................................................................ 7

  1. Název záměru ......................................................................................................................... 7
  2. Kapacita (rozsah) záměru........................................................................................................ 7
  3. Umístění záměru ..................................................................................................................... 7
  4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry .......................................................... 8
  5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění ........................................................................... 8
  6. Popis technického a technologického řešení záměru ............................................................... 9
  7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení....................................... 13
  8. Výčet dotčených územně samosprávných celků .................................................................... 13
  9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ...................................................... 13

  II. ÚDAJE O VSTUPECH................................................................................................................ 14

  1. Půda ..................................................................................................................................... 14
  2. Voda ..................................................................................................................................... 15
  3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ................................................................................ 15
  4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu............................................................................... 16

III. ÚDAJE O VÝSTUPECH.............................................................................................................. 18

  1. Ovzduší ................................................................................................................................. 18
  2. Odpadní voda........................................................................................................................ 18
  3. Odpady ................................................................................................................................. 19
  4. Ostatní .................................................................................................................................. 20
  5. Rizika vzniku havárií.............................................................................................................. 20

ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ.................................... 24

  I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ................................................................................................................. 24

 II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ................................................................................................................ 27

  1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví................................................................................................ 27
  2. Ovzduší a klima..................................................................................................................... 27
  3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky ................................................................... 28
  4. Povrchová a podzemní voda ................................................................................................. 29
  5. Půda ..................................................................................................................................... 30
  6. Horninové prostředí a přírodní zdroje..................................................................................... 31



VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČ ICE
OZNÁ MENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 4 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

  7. Fauna, flóra a ekosystémy..................................................................................................... 32
  8. Krajina................................................................................................................................... 46
  9. Hmotný majetek a kulturní památky ....................................................................................... 47
10. Dopravní a jiná infrastruktura ................................................................................................. 47
11. Jiné charakteristiky životního prostředí .................................................................................. 48

ČÁST D - ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .............. 49

  I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ................................................................................................. 49

  1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví ................................................................................... 49
  2. Vlivy na ovzduší a klima ........................................................................................................ 50
  3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky.................................. 50
  4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu................................................................................... 51
  5. Vlivy na půdu......................................................................................................................... 52
  6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ........................................................................ 52
  7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy......................................................................................... 53
  8. Vlivy na krajinu ...................................................................................................................... 57
  9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky .......................................................................... 57
10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu .................................................................................. 57
11. Jiné ekologické vlivy.............................................................................................................. 58

 II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI........................................ 58

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE......................................................................................... 58

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ................................................................. 58

 V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ...................................................................... 59

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU .......................................................................... 60

ČÁST F - DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ............................................................................................................ 61

   I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ............................................................................................ 61

  II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ............................................................... 61

ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU.................. 62

ČÁST H - PŘÍLOHY .............................................................................................................................. 64



VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČ ICE
OZNÁ MENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 5 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

Úvod

Oznámení záměru (dále jen oznámení)

VVTP PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČICE

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a slouží
jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v rozsahu
přílohy č. 3 zákona a zároveň respektuje "2. Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí
MŽP pro zpracování přílohy č. 3 Náležitosti oznámení", publikovaný ve Věstníku MŽP č. 2/2002.

Posuzovaná stavba spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. do kategorie II, bod 3.7. Produktovody
pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm, včetně
dálkových vodovodů, pokud nepřísluší do kategorie I. Záměr konkrétně zahrnuje výstavbu nového velmi
vysokotlakého plynovodu, o posuzované délce cca 14 km, mezi Vráží a Drahelčicemi. Dle §4 uvedeného
zákona proto patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví
ve zjišťovacím řízení podle §7.

Oznamovatelem záměru je firma Plynoprojekt, a.s., Praha.

Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru, jeho možných vlivech na životní prostředí a
rizicích vyplývajících z jeho výstavby a provozu. Oznámení je zhotoveno firmou INVESTprojekt NNC, s.r.o.
na základě objednávky firmy Plynoprojekt, a.s. Zpracování oznámení proběhlo v období březen až červen
2005. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté investorem a projektantem, dílčí doplňující
informace vyžádané během vlastního zpracování a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

Plynoprojekt, a.s.

2. IČ

60193484

3. Sídlo

Praha 2, Vinohrady, Lublaňská č.p. 689/40, 120 21

4. Oprávněný zástupce oznamovatele

Ing. Jan Ruml
předseda představenstva

Lublaňská č.p. 689/40
Praha 2, Vinohrady
PSČ 120 21

tel.: 221 989 552
fax.: 221 989 555



VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČ ICE
OZNÁ MENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 7 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Název záměru

Velmi vysokotlaký plynovod DN 500 PN 63 PZP Háje - PRS Drahelčice, úsek Vráž - Drahelčice

2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměr počítá s realizací velmi vysokotlakého (VVTL) plynovodu DN 500 PN 63 v úseku mezi Vráží a
Drahelčicemi. Délka posuzované části VVTL plynovodu činí 13 550 m.

V tomto úseku nebudou budovány trasové uzávěry, z nadzemních objektů jsou projektovány:
• orientační sloupky na lomových bodech trasy,
• čichačky na chráničkách u komunikací,
• propojovací objekty katodické ochrany (KAO).

Součástí stavby je uložení chráničky pro rozvod telekomunikačního optokabelu, který bude uložen po celé
trase, společně s plynovodem v jedné rýze.

3. Umístění záměru

Kraj Středočeský
Okres Praha-západ, Beroun
Katastrální území Drahelčice, Loděnice, Vráž, Svatý Jan pod Skalou, Beroun, Nučice u Rudné,

Chrustenice, Hořelice, Vysoký Újezd

Obr.: Schéma umístění záměru (bez měřítka)
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Charakterem posuzovaného záměru je výstavba úseku VVTL plynovodu pro dopravu zemního plynu mezi
Vráží a Drahelčicemi. Jedná se o závěrečnou část trasy plynovodu, který bude ukončen ve stávajícím uzlu
Drahelčice, přičemž se předpokládá (v pozdější etapě) jeho propojení na Příbram do podzemního
zásobníku plynu Háje. Celý plynovod bude následně tvořit jeden technologický celek.

Trasa je pro potřeby územního řízení předběžně rozčleněna na dva úseky:
• úsek PZP Háje - Vráž,
• úsek Vráž - PRS Drahelčice.

Projekt pro územní řízení úsek Vráž - Drahelčice je zpracováván přednostně v důsledku nutnosti
zabezpečení územní rezervy v pozemkově atraktivním území v okolí dálnice (výstavba nových skladových
hal a průmyslových komplexů).

Pro trasu celého plynovodu mezi předávací stanicí Drahelčice a PZP Háje a byla v roce 2004 zpracována
studie pro začlenění do územního plánu vyššího územního celku. Studie byla k dispozici všem dotčeným
orgánům státní správy k vyjádření. V rámci tohoto správního řízení nebyly proti trasování záměru
vzneseny zásadní připomínky a záměr byl akceptován.

Rozdělení trasy plynovodu na několik úseků, tím i etapizace posouzení vlivů stavby na životní prostředí,
nesnižuje možnost dostatečně zhodnotit následně její celkový vliv. Významné vlivy záměru plynovodu se
soustřeďují do fáze přípravy projektu (výběr a průchodnost trasy) a do fáze výstavby. Provoz plynovodu
(vyjma nutného udržování výseku v lesních úsecích) je bezproblémový.

Trasa posuzovaného úseku plynovodu je vedena mimo velkoplošná chráněná území, víceméně v koridoru
dálnice D5. V dotčeném území, které je záměrem potenciálně ovlivňováno, nejsou realizovány jiné
záměry, které by mohly vyvolávat kumulaci vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, či životní prostředí.

V části trasy (km 0,00 - 8,2, km 13,0 - PRS Drahelčice) je tento úsek plynovodu veden v souběhu s
funkčním plynovodem DN 500 PN 40 Středočeské plynárenské a.s. Tento souběh se pozitivně projeví na
rozsahu ochranného pásma, kde se, zvláště na pozemcích určených k plnění funkce lesa, zúží prostor
nutného průseku v lesních porostech.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

Vybudováním plynovodu DN 500, PN 63 z podzemního zásobníku plynu Háje do předávací stanice
Drahelčice dojde k napojení stávající plynárenské soustavy v jihozápadním části Prahy. Tímto napojením
se zvýší stability dodávek plynu v regionu, zmenší se riziko výpadku, zvláště s přihlédnutím ke
skladovacím kapacitám PZP Háje.

Záměr je generelně řešen v jedné variantě, na trase byla posuzována dvě alternativní řešení.

Trasa plynovodu vede od km 0,0 - 0,7 kolem chatové osady Záhrabská, dále pokračuje kolem polní cesty
vedoucí do chatové osady. V km 1,7 protíná místní komunikaci vedoucí z obce Vráž a prochází pod
elektrickým vedením. Odtud trasa plynovodu vede souběžně s elektrickým vedením až do km 3,2 a
prochází územím se zemědělsky využívanou půdou. Mezi km 3,3 až 3,5 míjí zprava rodinné domky a v km
3,5 protíná místní komunikaci Drahelčice - Sedlec. V km 3,7 protíná vodní tok Loděnici a dále až do km 4,7
prochází zemědělsky využívanou půdou.V km 4,7 a 4,9 protíná místní komunikace. Dále trasa vede
Loděnickým lesem (Vrchy, U tří Habrů) až do km 7,3. V km 7,6 protíná železnici Loděnice Nučice. V km
8,4 protíná další vodní tok - Krahulovský potok. V km 9,3 protíná dálnici D5 Praha -Plzeň. Od km 9,5 po
km 10,2 prochází lesním porostem Blýskava. Od km 10,2 po km 12,3 prochází zemědělsky využívanou
půdou. V km 12,35 protíná komunikaci Úhonice - Drahelčice. V km 13,2 protíná Radotínský potok  a končí
v km 13,5 v plynojemu v Drahelčicích.

Alternativa km 7,359 - 8,292
Po pravé straně míjí až do km 7,7 lesní porost, dále se lomí a v km 0,9 (alternativy) protíná železnici
Loděnice Nučice.

Alternativa km 10,152 - 12,591
Prochází zemědělsky využívanou půdou , v km 0,7 protíná Drahelčický potok a km 2,8 protíná komunikaci
Úhonice - Drahelčice.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru

Postup výstavby

• podání žádosti o vstup na pozemky
• vytýčení trasy plynovodu a okraje pracovního pruhu
• vytýčení a řádné vyznačení podzemních zařízení v obvodu pracovního pruhu
• zprůjednění pracovního pruhu
• skrývka ornice
• rozvoz trubního materiálu
• hloubení rýhy
• montáž trubního materiálu
• kontrola svárů
• pokládka trub, včetně elektrojiskrové zkoušky kvality izolace
• opravy meliorací
• zához potrubí
• napěťová zkouška
• technická rekultivace, likvidace provizorních objektů

Základní údaje o plynovodu, montážní práce

Záměr počítá s realizací VVTL plynovodu mezi Vráží a Drahelčicemi. Tento úsek, stejně jako celá trasa
plynovodu je řešen jako jeden technologický celek s možností obousměnného provozu, s komorou pro
čištění (Drahelčice).

Délka posuzované části VVTL plynovodu činí 13 550 m.

Postup montážních prací je přesně stanoven příslušným technickým předpisem a technickou normou.
Potrubí bude přepravováno na trasu postupně podle potřeby a složeno podél rýhy. Spojování bude
prováděno na povrchu, potrubí bude posléze ukládáno do rýhy.

Plynovod bude zhotoven z ocelových trub podélně, případně spirálně, svařovaných. Kontrola svarů je
prováděna vizuálně, následně se provádí prozařování radioizotopem. Směrové horizontální i vertikální
změny budou řešeny buď pružným nebo umělým ohybem (poloměr R=15 D až 50 D).

Všechny trubky budou přezkoušeny u výrobce vodním tlakem, podmínky zkoušek a kontrol jsou zakotveny
ve speciálních technických předpisech. Vnější povrch trubek bude proti korozi chráněn PE izolací (dle DIN
30 670) vyhovující elektrojiskrové zkoušce 25 kV o tloušťce 3,0 mm. Izolace použitá na doizolování
montážních svárů (smršťovací manžety) a případné opravy tovární izolace musí vykazovat minimálně
srovnatelnou kvalitu jako izolace trubek. V místech přechodu vodnıch toku a v úsecích s obtížnou
geologickou stavbou bude vnější izolace chráněna před poskočením betonovým plastem nebo přídavnou
vrstvou polypropylenu. Ochrana proti korozi plynovodu je navržena pasivní (PE tovární izolací) a aktivní
(katodickou ochranou).

Pro plynovod bude použito ocelových trub 508x10 mm, jednotné tloušťky stěny, (v souladu s požadavky
ČSN EN 1594 TPG - 702 04). Svařování trub plynovodu bude prováděno svářeči s platnou úřední
zkouškou.

V místech s vysokou hladinou podzemní vody a u přechodů vodních toků bude potrubí opatřeno
zatěžovacími betonovými sedly, která brání vyplavení potrubí vlivem působení vodního vztlaku.

Předpokládané složení zemního plynu

• metan
• etan
• propan a vyšší
• dusík
• oxid uhličitý
• kyslík
• sirouhlík
• merkaptenická síra
• síra
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Tab.: Fyzikální vlastnosti (vztaženo na metan)

měrná hmotnost 0,72 kg/m3

bod vznícení 537 °C
Dolní mez výbušnosti 4,9 %
Horní mez výbušnosti 14,8 %
Skupina výbušnosti II A
Teplotní tř ída T 1
Provozní tlak max. 6,3 MPa
Provozní teplota -20 až +50 °C
Pozn.: Pro složky obsažené v zemním plynu (vyšší uhlovodíky) jsou
meze výbušnosti užší než pro metan

Dimenze, tlak a délka projektovaného plynovodu

Projektovaný plynovod je DN 500.
Přepravní tlak plynu bude 6,3 MPa.
Celková délka plynovodu činí 13,5 km.

Zemní práce

V trase plynovodu bude na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích skryta ornice, v mocnosti
stanovené geologickým průzkumem (cca 0,3 m), v pracovním pruhu nad vlastní rýhou v šířce 4 m. Ornice
bude uložena tak, aby nedošlo k jejímu smíchání s hlušinou. Pracovní pruh na ostatních pozemcích
a pozemcích ZPF bude činit 15 m. Na pozemcích určených k plnění funkce lesa 12 m, v nutných
případech pak 8 m.

Výkop rýhy pro pokládku plynovodu se bude provádět většinou strojně, v kritických místech je možno
použít ručního kopání. Šíře dna stanovená návrhem projektu pro územní řízení bude 0,9 m, krytí
plynovodu bude minimálně 0,8 m. Při podchodu vodotečí se hloubka výkopu pohybuje cca 1,0 m až 1,2 m
pod úrovní dna (podle požadavků jejich správců).

Stěny rýhy budou svahovány. Sklony rýh (přechody silnic, vodních toků, vč. montážních a protlačovacích
šachet) stanoví podle místních podmínek geologický průzkum v následném stupni projektové přípravy.

Při zemních pracích je nutno zajistit maximální shodu podélného profilu výkopu s podélným profilem
potrubí. Mezera mezi dnem výkopu a spodním okrajem trubky může být nejvýše 10 cm a délka, ve které
trubka v ojedinělých případech neleží na dně rýhy, může být maximálně 3 m.

Při pokládce je prováděn podsyp a obsyp potrubí vhodným sypkým materiálem (písčitá zemina, písek),
který musí zabránit kontaktu tvrdých a ostrých předmětů s izolací potrubí, a to i po dlouhé době provozu.
Podsyp a obsyp potrubí je předběžně uvažován na 75 % z celkové délky trasy (bude upřesněno po
provedení inženýrsko-geologického průzkumu). Zásyp bude proveden vytěženou zeminou, která bude
řádně zhutněna, míra zhutnění je 95% (zkouška Proctor-standart). Při zasypávání rýhy rovněž nesmí dojít
k porušení izolace.

Podchody pod železnicí ČD, dálnice D5 a silnic I., II. a III. třídy jsou navrženy protlakem (tzn. přechodem
bez narušení povrchu) ocelovou chráničkou (průměr 720 mm), kolmo na osu komunikací. Technicky je
možno realizovat tzv. řízený protlak z povrchu nebo protlak, který využívá vyhloubených šachet na obou
stranách komunikace (železnice, vodního toku). Při řízeném protlaku není nutno skrývat ornici (je použita
skrývka v rámci pracovního pruhu). Skrývka u protlaku s šachtami je provedena v jejich půdorysu. U
šachty „startovací“ je půdorys cca 9x5 m, u šachty montážní pak cca 7x3 m. U protlaku vodotečí jsou
šachty menší, předpoklad je 4x4 m, svahování stanoví geologický průzkum.

Tab.: Přírodní a umělé překážky v trase plynovodu

typ překážky počet kř ížení
silnice, dálnice 9x
vodoteče 4x  (5x)
železnice 1x
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Prostorové poměry v pracovním pruhu v úsecích se skrývkou ornice a bez skrývky ornice jsou znázorněny
na následujících obrázcích:
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Napěťová zkouška

Napěťová zkouška bude provedena v celém úseku trasy. Médiem pro napěťovou zkoušku bude voda.
Plynovod bude rozdělen na 3 až 4 úseky po cca 3 - 5 km (podle převýšení), které budou samostatně
prověřeny. Voda bude do potrubí plnícími čerpadly a postupně přepouštěna z jednoho úseku do druhého.

Označení plynovodu v terénu

Plynovod bude v terénu označen žluto-červeno-žluto-černými orientačními sloupky. Funkci označení plní
též čichačky a propojovací objekty.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 1. čtvrtletí 2007

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 3. čtvrtletí 2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:

Kraj: Středočeský

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovká 11
150 21 Praha 5
tel: +420 257 280 111

Město: Černošice

Městský úřad Černošice (pobočka Praha)
Podskalská 19
102 00 Praha 2
tel: +420 221 982 111

Beroun

Městský úřad Beroun
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun 1 - centrum
tel: +420 311 654 111

Katastrální území: Drahelčice, Loděnice, Vráž, Svatý Jan pod Skalou, Beroun, Nučice u Rudné,
Chrustenice, Hořelice, Vysoký Újezd

9. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 93/2004 Sb.

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je následující:

Kategorie: II

Bod: 3.7.

Název: Produktovody pro dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek
o délce větší než 5 km a průměru 300 - 800 mm, včetně dálkových vodovodů,
pokud nepřísluší do kategorie I.

Sloupec: B
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II. ÚDAJE O VSTUPECH

1. Půda

Výstavba plynovodu si nevyžádá dočasný ani trvalý zemědělského půdního fondu (ZPF), omezeny a
dočasně odňaty1 budou pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Další druhy pozemků (dotčené
výstavbou) jsou řazeny k trvalým travním porostům, ostatním plochám, vodním plochám, zahradám.

Výstavbou dotčené pozemky jsou dle KN součástí katastrálních území: Drahelčice; 631531, Loděnice
686328, Vraž; 785717, Svatý Jan pod Skalou; 760269, Beroun; 602868, Nučice u Rudné; 708062,
Chrustenice; 654400, Hořelice; 743321, Vysoký Újezd u Berouna; 788449. Plošně převažujícím druhem
pozemku dle KN je orná půda cca 50% a lesní pozemky cca 30% území záměru.

 Období výstavby

Šířka pracovního pásu na pozemcích ZPF a ostatních pozemcích bude činit 15 m, z toho skrývka ornice
bude provedena v pracovním pruhu nad vlastní rýhou v ší řce 4 m. Na lesních pozemcích bude provedeno
kácení v šíři pruhu země na šířku pracovního pruhu, maximálně však 12 m.

V současné fázi projektové přípravy nelze přesně vymezit plochy jednotlivých záborů, pro účely oznámení
je zpracován kvalifikovaný odhad. Předpokládáme provedení:

a) skrývky ornice na ploše 13,5 ha pro cca 9 kilometrů trasy. Zemědělská půda bude využita k výstavbě po
dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního
stavu (výstavba 4-km úseku plynovodu cca 2 měsíce).

Po ukončení výstavby plynovodu, bude zemědělská půda vrácena k původnímu
užívání bez nutnosti odnětí ze ZPF. Nejedná se o odnětí dle zákona č. 334/92 Sb.,
v uvedeném případě tedy nebude nutný souhlas orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu.

b) dočasného odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa na ploše cca 2,43 ha pro cca 4,3 kilometrů
délky trasy plynovodu

Tab. Pravděpodobné členění odnětí z PUPFL v rámci výstavby.

Číslo parcely
Odnět í z PUPFL souběh se
stávajíc ím plynovodem
(menš í š ířka kácení - 2 m)

Odnět í z PUPFL souběh s
lesní cestou
(menš í š ířka kácení - 8 m)

Odnět í z PUPFL nová
trasa přes porost
(plná šířka kácení - 12 m)

km 2,45 0,70 1,15
m2 4900 5600 13800
ha 0,5 0,56 1,4
Celkem (m2) ha (24 300) 2,43 Celkem (m2) ha (24 300) 2,43

c) zábor ostatních ploch, vodních ploch na ploše cca 0,1 ha.

Období provozu

V období provozu bude na lesních pozemcích v trase plynovodu udržován pruh o šíři 4 m - ochranné
pásmo plynovodu a nezbytný pracovní pás určený pro údržbu plynovodu během provozu.

                                                  
1 Odnětí z PUPFL dle zákona č. 289/95 Sb.: Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") je uvolnění těchto
pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení") je stav, kdy na
dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být
trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely
na omezenou dobu uvedenou v rozhodnutí příslušného orgánu. Odnětí pozemků PUPFL je možné jen se souhlasem
příslušného orgánu státní správy lesů. Stavba plynovodu je stavbou s omezenou dobou životnosti 30 let.
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Poplatky a náhrady za odnětí, případně omezení, plnění funkcí lesa jsou stanoveny zákonem č. 289/95
Sb., o lesích a příslušnými souvisejícími předpisy.

2. Voda

Období výstavby

Voda pitná: Pitná voda bude v období výstavby zabezpečena dovozem (cisterna, balená voda).
Firma provádějící stavební práce zajistí sociální zařízení staveniště dočasnými
stavbami (buňkami), které budou po dokončení stavebních prací odstraněny.
Povinností bude rovněž zajistit chemické WC. Předpokládaná spotřeba pitné vody je
cca 120 l/osoba/den.

Nejvýznamnější množství vody bude zapotřebí při napěťových zkouškách plynovodu
před jeho uvedením do provozu. Pro provedení zkoušky bude plynovod rozdělen na
3 až 4 úseky (jejich počet určí projekt). Voda bude postupně přepouštěna z prvního
úseku do úseků dalších.

Potřebné množství vody pro napěťové zkoušky nelze odebírat z okolních vodních
toků (malá vodnatost). Cisterny budou plněny pitnou vodou z vodovodu
pravděpodobně v Drahelčicích a dováženy k plnícím čerpadlům.

Předpokládaná spotřeba vody pro napěťové zkoušky:
(při délce potrubí 13 700 m, poloměru potrubí 0,25 m)

• rozčleněním trasy na 3 úseky bude spotřebováno cca 900 m3 vody
• rozčleněním trasy na 4 úseky bude spotřebováno cca 680 m3 vody

Voda provozní: Spotřeba provozní vody se předpokládá při výrobě stavebních směsí a při čištění
komunikací. Beton (bez nutnosti dalšího přidávání vody) bude na stavbu dovážen
domíchávači z místa, které určí dodavatel, spotřeba vody řádově jednotky m3 (cca
150 l vody na m3 betonu).

Minimální množství vody bude také třeba při oplachu některých částí před
svařováním, řádově jednotky m3.

Voda požární: Provozovatel nezřizuje pro tuto stavbu vlastní požární nádrže. Případný požární
zásah na plynovodu bude likvidován požárními jednotkami, určenými pro tento
zásah.

Období provozu

Jedná se o bezobslužný provoz, takže dodávka vody pro sociální potřeby, voda pitná pro pracovníky a
voda pro technologické účely nebude potřebná.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Období výstavby

Hlavní druhy použitých konstrukčních materiálů:
• ocelové trouby 508 x 10 mm,
• izolační materiály (PE izolace vnějšího pláště),
• materiály pro realizaci katodické ochrany,
• ocelové chráničky pro protlaky pod komunikacemi a železnicí,
• zatěžovací betonová sedla,
• sloupky pro označení trasy aj.

Dalšími surovinami potřebnými pro realizaci záměru budou např. pohonné hmoty pro stavební stroje a
autopark. Dále bude nutno zajistit potřebnou energii pro provoz strojů (elektrická energie, tlakový vzduch).
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Období provozu

Během provozu plynovodu se provádí pouze kontrola funkce katodické ochrany, ke které neklade nároky
na spotřebu surovin a energetických zdrojů.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Plynovod je sám o sobě dopravní trasou. Slouží k dopravě plynu mezi svými koncovými uzly. Rozvíjí
(doplňuje) přitom plynofikační infrastrukturu České republiky.

Vlastní dopravní nároky na provoz, údržbu a výstavbu plynovodu jsou poměrně málo významné a lze je
popsat následovně:

Období výstavby

Nejvýznamnější, avšak jednorázové, dopravní nároky lze očekávat v období výstavby. Výstavba plynovodu
bude probíhat po úsecích v délce cca 3 až 4 km. Každý úsek bude postupně prováděn cca 2 měsíce,
celková doba výstavby plynovodu bude cca 7 měsíců. Pro každý úsek bude zajištěn stavební dvůr, ve
kterém bude uložen základní materiál a dále zde bude vybudováno zázemí pro stavbu a pracovníky.
Poloha stavebních dvorů není doposud určena, budou se nacházet na volné ploše (orné půdě) při
silničních komunikacích.

V průběhu výstavby bude nutno postupně zajistit:
• Smýcení vzrostlých stromů v ochranném pásmu plynovodu a pracovním pásu. Týká se zejména lesních

úseků a jde v zásadě o řádnou těžbu (kácení, přibližování a transport dřeva) prováděnou vlastníkem
nebo správcem lesa. Celkově je pro dopravu dřeva z lesních úseků zapotřebí cca 50 transportů.
Dopravní nároky: jednotky až desítky pojezdů těžkých vozidel denně.

• Příprava povrchu staveniště. Týká se lesních úseků, jde o odstranění pařezů, větví apod. Celkově je pro
dopravu pařezů a větví z lesních úseků zapotřebí cca 30 transportů. Dopravní nároky: jednotky až
desítky pojezdů těžkých vozidel denně.

• Skrývka ornice. Týká se úseků vedených po orné půdě. Skrývka bude provedena v šířce cca 4 metry do
hloubky cca 30 cm. Bude prováděna těžkou technikou (rypadlo, dokončovací stroj) a bude uložena
přímo v pracovním pásu (nebude transportována podél trasy plynovodu), po dokončení bude uložena
zpět. Dopravní nároky: jednotky až desítky pojezdů těžkých vozidel denně, pohyb rypadla v pracovním
pásu.

• Výkop rýhy pro uložení plynovodu. Výkop bude proveden těžkou technikou (rypadlo) a bude uložen
přímo v pracovním pásu (nebude transportován), po dokončení bude uložen zpět. Přebytky výkopu
budou transportovány na vhodnou deponii nebo skládku. Dopravní nároky: jednotky pojezdů těžkých
vozidel denně, pohyb rypadla v pracovním pásu.

• Transport trubek od výrobce. Trubky budou dopravovány od výrobce železnicí do nejbližší železniční
stanice (Nučice) a odtud těžkou nákladní dopravou do jednotlivých stavebních dvorů.
Budou použity trubky o délce 15 až 18 metrů (bude upřesněno v dalších fázích přípravy). Jednotková
hmotnost trubek je do cca 64 kg/bm, hmotnost trubky o délce 15 m je tedy cca 960 kg, hmotnost trubky
o délce 18 m cca 1150 kg. Celková hmotnost trubek na celou délku plynovodu (cca 13,55 km)
nepřesáhne cca 900 tun (včetně nezbytných chrániček v místě protlaků). Dopravní nároky: jednotky
železničních souprav denně, desítky pojezdů těžkých vozidel denně.

• Transport trubek ze stavebních dvorů na místo montáže a ukládání. Trubky budou dopravovány těžkými
nákladními automobily pracovním pásem na místo určení, a to v počtu cca 5 ks najednou. Nakládány a
skládány budou mobilními autojeřáby. Autojeřáby budou asistovat i při montážních pracích v místě
montáže a ukládání plynovodu. Dopravní nároky: jednotky pojezdů těžkých nákladních vozidel v
pracovním pásu denně, jednotky pojezdů autojeřábu v pracovním pásu denně.

• Zához výkopu, uložení ornice, úprava povrchu po výstavbě. Výkop bude zpětně zahozen pojezdem
buldozeru s šikmou radlicí v pracovním pásu, zához bude hutněn mobilními pěchy. Přebytek výkopu
bude dopravován na vhodnou deponii nebo skládku (bude upřesněno v dalších fázích přípravy). Dále
jde o rekultivaci území, ozelenění apod. Dopravní nároky: desítky pojezdů těžkých nákladních vozidel
denně, pohyb buldozeru a rypadla v pracovním pásu.
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• Další dopravní nároky. V průběhu výstavby bude nezbytná doprava pracovníků, revizní techniky,
drobného servisního a konstrukčního materiálu, pohonných hmot, mazadel, stravy a balených vod
případně dalších nespecifikovaných náležitostí. Tato doprava bude zajištěna osobními (případně
terénními) nebo lehkými nákladními automobily. Dopravní nároky: desítky pojezdů osobních (terénních)
nebo lehkých nákladních vozidel denně.

Celkově tedy lze očekávat na komunikační síti pohyb špičkově několika málo desítek těžkých nákladních
automobilů, lehkých nákladních nebo osobních automobilů denně. Běžně (mimo špičková období) půjde o
pohyb jednotek těžkých a lehkých vozidel. Jde o poměrně malý dopravní nárok, omezený na relativně
krátké období provádění stavebních prací.

Pro silniční dopravu budou využívány stávající silniční komunikace dotčeného území, při kterých budou
vybudovány stavební dvory a dále bude doprava vedena pracovním pásem výstavby. Hlavní silniční osou
pro výstavbu bude silnice II/605 v úseku Rudná - Vráž (případně dálnice D5). Z této osy bude doprava
distribuována na navazující silnice, křižující trasu plynovodu.

Pro komunikaci bude využita mobilní síť, nároky na ostatní infrastrukturní síť dotčeného území (elektrické
rozvody, vodovod, kanalizace nebo další) prakticky nejsou kladeny.

Období provozu

Provoz plynovodu vyžaduje provádění pravidelných revizí v intervalu cca 2x měsíčně, z toho jednou
obhlídkou z terénu, jednou letecky. Obhlídka z terénu se provádí pracovníky v terénu, pohybujícími se
zejména po komunikacích, výjimečně i pěší pochůzkou po trase plynovodu. Letecká obhlídka zahrnuje
průlet nad trasou plynovodu. Při revizích je zjišťován stav ochranného pásma plynovodu, stav porostů,
ochranných prvků plynovodu a jsou detekovány případné úniky plynu.

Pro provádění revizí není nutná žádná těžká nebo speciální dopravní technika. Pracovníci jsou během
revize dopravováni lehkými automobily po komunikační síti (silnice a účelové komunikace), v trase
plynovodu se pohybují pěšky. Četnost pojezdů po dobu provádění revize se pohybuje v úrovni jednotek
vozidel denně. Letecká obhlídka využívá ultralehkých letadel nebo lehkých letadel všeobecného letectví,
startujících z vhodných letišť.

V případě zjištění závad jsou tyto zaznamenány a opravovány, opět bez použití těžké nebo speciální
dopravní techniky. Pouze v případě výkopových prací by se dal očekávat pohyb těžké mechanizace, tato
situace však bude zcela výjimečná.

Údržbu koridoru trasy plynovodu (vysekávání náletu a podrostu v ochranném pásmu - týká se zejména
lesních úseků) provádí příslušný vlastník nebo správce pozemků (lesní společnost), dopravní nároky jsou i
v tomto případě poměrně malé a v průběhu prací nepřekročí jednotky vozidel denně.
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III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

1. Ovzduší

Období výstavby

V průběhu výstavby nebudou provozovány žádné bodové zdroje znečišťování ovzduší.

Jako liniový zdroj bude během výstavby působit automobilová doprava stavebních materiálů a výkopku při
předpokládané maximální denní intenzitě dopravy 30 přijíždějících a stejný počet odjíždějících vozidel.

Tab.: Očekávaná produkce škodlivin

tuhé látky
[kg/km.den]

SO2

[kg/km.den]
NOx

[kg/km.den]
CO
[kg/km.den]

org. látky
[kg/km.den]

0,032 0,002 0,966 0,277 0,100

Dále budou zdrojem škodlivin v průběhu výstavby motory vozidel a mechanismů pohybujících se po ploše
stavby. S ohledem na rozsah stavby předpokládáme maximálně přítomnost 3 vozidel a mechanismů
současně pracujících na staveništi.

Tab:  Předpokládané emitované množství škodlivin

tuhé látky
[kg/h]

SO2

[kg/h]
NOx

[kg/h]
CO
[kg/h]

org. látky
[kg/h]

0,009 0,001 0,255 0,077 0,031

Výstavba plynovodu bude probíhat po úsecích v délce cca 3 až 4 km. Každý úsek bude postupně
prováděn cca 2 měsíce, celková doba výstavby plynovodu bude cca 7 měsíců.

Pro každý úsek bude zajištěn stavební dvůr, ve kterém bude uložen základní materiál a dále zde bude
vybudováno zázemí pro stavbu a pracovníky. Pro vytápění a přípravu teplé vody bude využita elektřina.

Období provozu

Během běžného provozu nebude předmětný plynovod zdrojem emisí škodlivin do ovzduší. Zanedbatelné
množství emisí bude produkovat automobilová doprava pracovníků provádějících pravidelné revize.

2. Odpadní voda

Splaškové vody Množství odpadních vod splaškových bude přibližně odpovídat množství
spotřebované vody pitné, tedy cca 120 l/osoba/den. Zdrojem je sociální zařízení
staveniště (mobilní WC moduly a mobilní buňky). Za zneškodnění splaškových vod
v souladu s platnými právními předpisy odpovídá dodavatel stavby.

Provozní voda Množství odpadní vody z napěťové zkoušky je totožné s množstvím spotřebované
vody, tj. 900 m3, popř. 680 m3. Po ukončení napěťových zkoušek budou, před
vypuštěním použité vody, odebrány vzorky pro laboratorní určení její kvality. Pokud
by analýzy vzorků vody prokázaly znečištění, bude následovně rozhodnuto o
způsobu jejího vyčištění nebo o její likvidaci. Místo, kam bude voda vypouštěna není
dosud stanoveno. K vypuštění vody, použité k stresstestu nového potrubí, je třeba
souhlas uživatele pozemku.

Srážkové vody Jímání dešťových vod nebude prováděno. V průběhu výstavby bude v případě
potřeby provedeno vyčerpání srážkových vod ze stavební rýhy. Poněvadž tyto
stavební rýhy nebudou znečištěny, vyčerpávané vody budou vypouštěny na okolní
pozemky.
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3. Odpady

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě i v rámci běžného provozu VVTL plynovodu -
úsek Vráž - Drahelčice, případně při havarijních situacích, musí být v souladu zejména se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
v platném znění. Je třeba zohlednit maximální materiálové, energetické a ekonomické využití odpadů.

Období provozu

Při výstavbě1 budou vznikat odpady typické pro přípravu pozemků, realizaci plynovodu. Jde o zbytky
stavebních materiálů, výkopové práce, odpady z realizace protlaků pod komunikacemi a z realizace
přechodů toků, odpady z mýcení aj.

Na staveniště budou umístěny sběrné nádoby (nebo budou vyčleněna sběrná místa) pro shromažďování
jednotlivých druhů odpadů, a to dle způsobu dalšího nakládání s nimi. Tyto sběrné nádoby (sběrná místa)
budou označeny druhem odpadů, který je určen pro shromažďování. Odpady budou předávány oprávněné
osobě a odváženy z místa vzniku nebo po naplnění sběrné nádoby k využití nebo ke zneškodnění.
Likvidaci odpadů bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné
oprávnění.

Za odpad nejsou považovány výkopové zeminy, cca 95 % budou využity v rámci stavby na zpětný zásyp
stavební rýhy. Rovněž při mýcení mýcení se nejedná o produkci odpadů, ale o těžbu dřeva.

Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při výstavbě

Katalogové
číslo odpadu

Kategorie
odpadu

Název odpadu Předpokládané
množství [t]

02 01 07 O Odpady z lesnictv í 163
12 01 01 O Piliny a tř ísky železných kovů 0,005
12 01 05 O Plastové hobliny a tř ísky 0,001
12 01 13 O Odpady ze svařování 0,002
15 01 06 O Směsné obaly 0,05
17 01 01 O Beton

17 01 07 O Směsi nebo oddě lené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky
neuvedené pod kódem 170106

0,01

17 02 01 O Dřevo 0,05
17 02 03 O Plasty 0,03
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahujíc í dehet 0,004
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1
17 04 05 O Železo a ocel 0,06
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 2
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03

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

2

20 03 01 O Směsný komunální odpad 3

Množství odpadů nebylo v této fázi projektové dokumentace bylo stanoveno kvalifikovaným odhadem.

Období provozu

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně.

Během provozu (po dobu životnosti potrubí) dojde jen k minimální tvorbě odpadů, které jsou vázány na
údržbu zařízení. Tyto odpady budou vznikat převážně z čištění potrubí. Zařazení odpadu mezi
nebezpečné, nebo ostatní bude provedeno na základě laboratorních analýz. Tento odpad se skládá
převážně z písku, rzi z potrubí, vody a alifatických uhlovodíků.

Dále mohou vznikat nepravidelně malá množství odpadů z údržby - v případě jejich vzniku budou zařazeny
dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

                                                  
1 Ve smyslu §4, písm. p) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění za nakládání a likvidaci
odpadů, které vzniknou při výstavbě, budou odpovědné firmy provádějící tuto fázi (terénní úpravy, příprava
pozemků, výstavba atd.).
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Tab.: Předpokládaný vznik odpadů při provozu

Katalogové
číslo odpadu

Kategorie
odpadu Název odpadu Předpokládané

množství [t]
05 07 99 O - N Odpady jinak blíže neurčené (Odpady z přepravy zemního plynu) 0,5

Odpad z čištění bude předáván k likvidaci (využití) pouze firmě oprávněné. Likvidaci odpadů bude
provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění.

4. Ostatní

4.1. Hluk a vibrace

Provoz

Provoz plynovodu je činností klidovou, bez činnosti aktivních prvků, které by způsobovaly hluk. Ani pojezdy
vozidel v průběhu provádění revizí (nejvýše jednotky vozidel denně) nepřekročí hodnotu, při které by
musely být považovány za zdroj dopravního hluku (Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku
z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996 publikovaná v Příloze Zpravodaje MŽP č. 3/1996).

Při provozu plynovodu nevznikají vibrace, které by mohly ovlivňovat okolí.

Výstavba

Provoz stavebních mechanismů v místě činnosti nepřekročí po dobu provádění prací hodnotu cca
LAeq = 90 dB/10 m (odpovídá provozu buldozeru jako výrazně nejhlučnějšího stroje). Intenzita stavební
dopravy v odhadované četnosti nejvýše několika desítek vozidel denně je velmi nízká a pod úrovní, při
které by tento provoz měl být považován za zdroj dopravního hluku (Liberko, M.: Metodické pokyny pro
výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996 publikovaná v Příloze Zpravodaje MŽP č.
3/1996).

Při výstavbě mohou vznikat lokálně omezené vibrace v důsledku provozu stavebních mechanismů
(hutnění apod.). Tyto vibrace budou utlumeny v podloží již v blízkém okolí svého vzniku a nebudou
ovlivňovat širší okolí. Vibrace stavební dopravy podél dopravních tras jsou zanedbatelné. Trhací práce
nejsou při výstavbě plynovodu využívány.

4.2. Záření a další fyzikální faktory

Provoz

Při provozu plynovodu nejsou využívány zdroje ionizujícího záření. Plynovod není zdrojem
elektromagnetického záření ani jiných fyzikálních nebo biologických faktorů, které by mohly ovlivňovat
okolí.

Výstavba

Při výstavbě budou využity pro kontrolu kvality svarů defektoskopické přístroje, založené na principu
ultrazvukového nebo rentgenového vlnění. Tyto přístroje budou využity v souladu s jejich technickými
podmínkami, do životního prostředí nebudou vypouštěny žádné radionuklidy ani nedojde k aktivaci
konstrukce plynovodu nebo okolí. Radioelektronická pojítka (vysílačky, mobilní telefony), použitá při
výstavbě, budou splňovat technické podmínky výrobce, nebudou ovlivňovat okolí nad běžnou míru.

5. Rizika vzniku havárií

Plynovodem bude dopravován topný plyn, tedy hořlavina, která tvoří se vzduchem výbušnou směs.
Plynovod je hermeticky uzavřen proti vniknutí vzduchu a je pevnostně dimenzován na provozní tlak
6,3 MPa.

Při standardním provozu je riziko vzniku havárie nízké.
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V rámci projektu pro územní řízení jsou uvažována následující nestandardní situace a rizika, která jsou v
následném stupni projektové přípravy rozpracována podle příslušných zákonů a norem.

5.1. Projektové havárie

Zásah nepovolané osoby (úmyslný/neúmyslný)
V době výstavby je pohyb nepovolaných pracovníků po staveništi vyloučen (je zajištěn trvalý dozor).
Hořlaviny, trhaviny a jiné nebezpečné látky jsou evidovány a manipulují s nimi pouze osoby pověřené.
Použitý trubní materiál podléhá několikastupňové kontrole (přejímací zkoušky, kontrola kvality izolace,
tlaková zkouška před uvedením do provozu, atd.).
V době provozu je prováděna pravidelná kontrola trasy 1x měsíčně, a to motorizovaná kontrola
v kombinaci s leteckou. Provádění zemních prací v ochranném pásmu plynovodu (4 m na každou stranu
od osy potrubí) je zakázáno, popř. podléhá souhlasu provozovatele.

Živelná pohroma (požár, povodeň)

Pro zařízení staveniště zpracován havarijní řád a malý povodňový plán.

Pravděpodobnost ohrožení při výstavbě (kdy není plynovod v činnosti) je pouze mechanická - poškození
trubek, narušení stability výkopu, zasypání výkopu atd.
Trasa plynovodu (km 3,7) kříží tok Loděnice v říčním kilometru 7,5 a prochází v km 3,5 až 3,9 jeho
záplavovým územím. V dalším stupni projektové přípravy budou stanoveny podmínky přechodu toku a
v rámci povodňového plánu budou specifikovány podmínky činnosti v území správcem toku (Povodí
Vltavy).
Požár většího rozsahu (např. požár lesního porostu) v době výstavby, stejně jako v případě povodně může
způsobit pouze mechanické poškození stavebního materiálu. V úsecích vedených p řes pozemky určených
k plnění funkce lesa není dovolena výstavba pomocných staveb, zřizování zařízení staveniště, parkování
motorových vozidel, atp.

Porušení technologické kázně

Za omezení rizik vzniku havárií v průběhu výstavby zodpovídá zhotovitel stavby. Opatření při práci
s otevřeným ohněm, opatření pro případ úniku ropných a jiných chemických látek je součástí havarijního
plánu, který je zhotovitelem zpracován spolu s požárním zabezpečením staveniště.

Znečištění podzemních a povrchových vod je předcházeno dobrým technickým stavem mechanismů,
zajišťované preventivními kontrolami. Stroje jsou ponechány pouze v pracovním pruhu, a to pouze po
dobu jejich činnosti. Ve stavebním pruhu nesmí být skladovány ropné produkty a jiné látky nebezpečné
vodám.

Při pracích, kde se používá otevřeného ohně nebo se provádí operace požárně nebezpečné, jsou
předepsány následující zásady:
• je vyklizen pracovní pruh od hořlavin
• práce s otevřeným ohněm provádějí pouze vyškolení pracovníci,
• je vypracován technologický postup prací v souladu s platnými požárními a bezpečnostními předpisy,
• pracovní skupina je vybavena vhodnými hasícími prostředky,
• je zajištěn trvalý dozor při požárně nebezpečných situacích,
• opatření jsou operativně upřesňována podle povětrnostních podmínek,
• je udržováno spojení (telefony, vysílačky) pro případ potřeby přivolání hasičské jednotky.
Veškeré svářečské práce na potrubí budou vykonávat svářeči, kteří mají kvalifikaci, která musí odpovídat
požadavkům na použitou metodu a technologii svařování dle ČSN EN 287-1. Postup svařování bude
ověřen. O provedených zkouškách bude vystaven protokol o schválení postupu svařování (WPAR) dle
ČSN EN 288-3.
Porušení technologické a pracovní kázně je předcházeno školením personálu, dodržováním a pravidelnou
kontrolou technologických postupů při výstavbě, vypracováním přehledu opatření v případě havárií, včetně
osob zodpovědných a pravidelné kontroly funkčnosti všech zařízení.
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Defekt materiálu

V projektové dokumentaci je navržena a při výrobě, stavebně montážních pracích a pro uvádění do
provozu jsou realizována technická opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti plynovodu. Nejvýznamnější
jsou:
• přejímací podmínky a zkoušky pro výrobu a přejímku potrubí u výrobce,
• volba kvalitní izolace potrubí proti korozi, ověřena elektrojiskrovou zkouškou,
• nutný technický dozor investora
• soulad se všem technickými předpisy a normami.

Práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení

Podzemní vedení křížící trasu projektovaného plynovodu i podzemní vedení probíhající v blízkosti
výkopových prací budou před zahájením zemních prací přesně vytýčeny přímo v terénu. O vytýčení
požádá vybraný zhotovitel příslušnou organizaci (provozovatele, vlastníka), která též stanoví způsob
ochrany svého vedení proti poškození. Výkopové práce v ochranných pásmech podzemních vedení budou
prováděny ručně.

V ochranných pásmech nadzemních vedení není povoleno používání strojů, výkopové práce jsou
prováděny ručně. Je možno dohodnout s provozovatelem vypínání nadzemních vedení, pak je povoleno
použití strojů (za předpokladu, že nedojde k poškození vedení). Podmínky průjezdu ochranným pásmem
a možnost podjezdu mechanismů pod vedením je nutno projednat s příslušným rozvodným závodem.
Odpovědnost nese zhotovitel stavby.

5.2. Havarijní rizika

Nebezpečná situace
Jako nebezpečná je klasifikována situace, kdy při odstraňování provozních poruch, čištění plynovodu
apod., dochází k řízenému uvolňování tlaku v plynovodu. Proces vyprazdňování je prováděn tzv.
odfukováním, kdy plyn je z potrubí rychle uvolňován do horních vrstev atmosféry a rozptyluje se
smícháním se vzduchem do koncentrace pod dolní mez výbušnosti. Veškeré práce jsou prováděny
odbornými pracovníky za přísných bezpečnostních předpisů.

Je nepravděpodobné, že by koncentrace unikajícího plynu v ovzduší dosáhla úrovně, která by mohla
způsobit újmu živočichům či rostlinám. V případě úniku do půdy může lokálně dojít u vegetace k toxickému
šoku.

Havarijní situace a havárie plynovodu.
Havarijní situací se rozumí nekontrolovatelný únik plynu bez asistence hasičů, který může ohrozit osoby
a objekty následným výbuchem nebo požárem.
Pojmem havárie plynovodu je označována možnost vzniku výbuchu nebo zapálení unikajícího plynu, popř.
situace, kdy již k zapálení plynu došlo.

Tab.: Uvažované případy havárií

typ havárie způsob likvidace
únik plynu bez následného hoření prostor se označí výstražnými prostředky, které se umístí mimo ohrožený prostor,

veškerou činnost zajišťuje pohotovostní četa podle př íslušných předpisů
únik plynu s následným hořením likv idace se provádí stejným způsobem, jako u úniku bez hoření, v př ípadě šíření

požáru jsou povolány nejbližší požární sbory
únik plynu s výbuchem likv idace totožná s předchoz ími případy

Po ohlášení havárie plynovodu (provozovatel, ohlašovna požáru) je na místo havárie přivolán vedoucí
likvidace havárie a další organizace (požární jednotky, popř. jednotky integrovaného záchranného
systému), orgány a osoby dle seznamu, uvedeného v havarijním plánu. Pro požární asistenci a likvidaci
havarijní situace jsou vycvičeny a vybaveny havarijní a údržbářské čety.

Vedoucí likvidace havárie se řídí havarijními a požárními řády a zodpovídá za úspěšné zvládnutí havárie.
Tyto doklady jsou prověřovány při námětových cvičeních (spolupráce HZSO po dohodě s
provozovatelem).
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Pro zamezení poruch, a tedy i zamezení nebezpečí požáru a výbuchu, jsou prováděna bezpečnostní
opatření vyžadující dodržování všech zákonných ustanovení, předpisů a norem, které se vztahují
k výstavbě a provozu plynovodu, tj.:

• vhodná volba trasy plynovodu a dodržení minimálních vzdáleností od jiných objektů (dle platných
technických předpisů),

• osazení chrániček u přechodu silnic,
• uložení plynovodu do země s krytím dle příslušných technických předpisů a norem,
• provedení předepsané ochrany proti korozi,
• provedení zkoušky sváru prozářením,
• provedením tlakové zkoušky před uvedením do provozu,
• propláchnutí potrubí před natlakováním inertním plynem.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

C.I.1. Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území,
přírodní parky, významné krajinné prvky

Trasa záměru prochází územím Chráněné krajinné oblasti Český kras. V blízkosti dotčeného území se
nachází Národní přírodní rezervace Karlštejn, Přírodní památka Špičatý vrch - Barrandovy jámy a Přírodní
památka Branžovy.

Chráněná krajinná oblast Český kras

Krajina Českého krasu byla vyhlášena za Chráněnou krajinnou oblast výnosem Ministerstva kultury číslo
4947/72-II/2 dne 12.4.1972. Ze zákona se jedná o velkoplošné rozlehlé území s harmonickou krajinou a s
charakteristickým reliéfem. Území CHKO zahrnuje významný podíl přirozených lesních a trvalých travních
ekosystémů s hojným zastoupením mimolesních dřevin a přítomnost různého typu dochovaných památek
historického osídlení. Při lidských aktivitách je kladen důraz na udržování a zlepšování přírodního stavu
území a na zachování a rekonstrukci jejich optimálních ekologických funkcí. Jedinečné území Českého
krasu leží jihozápadně od Prahy v centrální části Barrandienu až k městu Beroun. Celková rozloha CHKO
je 12 823 ha z toho výměra maloplošných chráněných území 2 701,97 ha

Plošná ochrana se v chráněném území provádí prostřednictvím zonace, kdy je území rozděleno do
jednotlivých zón, ve kterých jsou pak následně uplatňovány rozdílné ochranné postupy, přičemž první zóna
má nejpřísnější režim ochrany. V CHKO Český kras byly vymezeny tři zóny ochrany přírody.

Na území CHKO Český kras se nalézá 18 maloplošných chráněných území. V blízkosti trasy záměru byly
vyhlášeny zvláště chráněná území národní přírodní rezervace Karlštejn, přírodní památka Špičatý vrch -
Barrandovy jámy a přechodně chráněná plocha Syslí louky u Loděnic.

Stanovisko k průchodu plynovodu CHKO Český kras je součástí příloh (Příloha 6 Doklady).

Národní přírodní rezervace Karlštejn

Rezervace leží na území CHKO Český kras, rozkládá se na ploše 15,93 km2. Území významné
geologicky, geomorfologicky, paleontologicky i archeologicky a biologicky. Vyskytují se zde krasové jevy,
zejména jeskyně, a soubory ekosystémů přirozených skalních, stepních, lesostepních i lesních
společenstev s význačnými druhy rostlin a živočichů. Rezervace se rozkládá jihozápadně od trasy
plynovodu, ve vzdálenosti cca 600 m.

Přírodní památka Špičatý vrch - Barrandovy jámy

Přírodní památka Špičatý vrch - Barrandovy jámy, leží na území CHKO Český kras a jeho účelem je
ochrana především neživé složky přírody. Toto maloplošné zvláště chráněné území bylo zřízeno
především k ochraně geologicko-paleontologických památek. Přírodní památka se nachází jihozápadně od
trasy plynovodu, ve vzdálenosti cca1 km.
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Přírodní památka Branžovy

Přírodní památku Branžovy vyhlásil OkÚ v Berouně dne 8. 2. 2000. Toto maloplošné zvláště chráněné
území leží v k.ú. Loděnice a jeho celková výměra činí 0,2317 ha. Předmětem ochrany je zde biotop
populace kriticky ohroženého lýkovce vonného (Daphne cneorum) a dalších zvláště chráněných
rostlinných druhů. V plánu péče je z důvodu udržení vhodných podmínek navrženo kosení trávy a likvidace
náletu nežádoucích dřevin. Ochranným pásmem přírodní památky je ve smyslu § 37 odst.1 zákona
č. 114/1999 Sb. území do vzdálenosti 50 m od hranice zvláště chráněného území. Přírodní památka se
nachází jihozápadně od trasy plynovodu, ve vzdálenosti cca 700 m.

Přechodně chráněná plocha Syslí louky u Loděnic

Přechodně chráněnou plochu s názvem Syslí louky u Loděnic vyhlásila dne 27.6.2002 SCHKO Český kras
podle § 13 odst. 1 zákona 114/1992 Sb.

Syslí louky u Loděnic jsou biotopem dle Přílohy III. Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. kriticky ohroženého
druhu živočicha sysla obecného (Spermophilus citellus). V této lokalitě se vyskytuje na území CHKO
Český kras jediná dochovaná původní populace sysla obecného, která je velmi cenná z hlediska
zachování tohoto druhu a jeho genofondu a z hlediska vědeckého a studijního. Vyhlášení přechodně
chráněné plochy je doporučeno rovněž dikcí Směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EEC z 21.
května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, kde je
sysel obecný jmenován v Příloze II jakožto druh vyžadující vyhlášení zvláštního území ochrany. Syslí louky
jsou vzdáleny od trasy plynovodu cca 100 m.

Za uzemí se zvláštním ochranným režimem je možné považovat nárazníkové (ochranné) pásmo
nadregionálního biokoridoru K/54 v šířce 2 km od jeho osy.

Lokality NATURA 2000

Trasa plynovodu prochází územím evropsky významné lokality Karlštejn - Koda CZ 0214017, rozloha
lokality je 2658 ha. V území je potvrzen výskyt těchto typů přírodních stanovišť (biotopů v zájmu
Společenství): 5 prioritních typů stanovišť a nejméně 8 dalších typů přirozených stanovišť.
• 6110 - T6.2 - basiphilous vegetation of spring therophytes and succulents

 - bazifilní vegetace efemér a sukulentů,
• 91E0 - L2.2 - ash-alder alluvial forests - údolní jasanovo-olšové luhy,
• 9180 - L4 - ravine forests - suťové lesy,
• 91H0 - L6.1 - peri-Alpidic basiphilous thermophilous oak forests

 - perialpidské bazifilní teplomilné doubravy,
• 91I0 - L6.4 - central European basiphilous thermophilous oak forests - středoevropské bazifilní

teplomilné doubravy.

V území rostou dva druhy cévnatých rostlin z přílohy II Směrnice 92/42/EEC, včelník rakouský
(Dracocephalum austriacum) a zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia). Včelník rakouský (Dracocephalum
austriacum) má těžiště výskytu v ČR právě v území Karlštejn-Koda, nalézá se zde šest lokalit z celkového
počtu devíti lokalit v ČR, z toho populace na Haknovci, v Císařské rokli a na Kodě mají nejpočetnější
populace druhu u nás. Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia) roste v území na čtyřech mikrolokalitách ve
slabších populacích (celkem ne více než 50 jedinců). V ČR je zvonovec kriticky ohroženým druhem
vyskytujícím se pouze na 4 lokalitách.

V území se vyskytují následující druhy živočichů uvedené v přílohách Směrnice 92/42/EEC: Příloha 4:
netopýři (všechny druhy), křeček polní (Cricetus cricetus), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká
(Coronella austriaca), užovka podplamatá (Natrix tesselata), čolek velký (Triturus cristatus), skokan štíhlý
(Rana dalmatina), ropucha zelená (Bufo viridis).

Příloha 2: vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr
velký (Myotis myotis), netopýr brvitý (M. emarginatus), netopýr velkouchý (M. bechsteinii), čolek velký
(Triturus cristatus), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), roháč obecný (Lucanus cervus)
a přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria).
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Významné krajinné prvky

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje významný krajinný prvek (VKP) 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 podle § 6 uvedeného zákona  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.

Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou v širším okolí záměru všechny lesní porosty a potoční nivy.
Registrované VKP orgánem ochrany přírody se v řešeném území nenachází.

C.I.2. Území historického, kulturního nebo archeologického významu, dosavadní
užívání území

Z hlediska archeologické památkové péče se v posuzovaném případě jedná o území mimořádně
exponované (Svatý Jan, Vráž, Loděnice, Chrustenice, Hořelice, Drahelčice).

Území Berounska a sousední Prahy-západ představovalo v pravěku vyhledávanou sídelní oblast. Ve
sledovaném území, či jeho bezprostředním okolí, se můžeme setkat se stopami aktivit prakticky všech
pravěkých kultur (od paleolitu po raný středověk). Sídlištní kontinuita zde tudíž trvá několik tisíc let,
v jejichž průběhu zanechali naši předkové v této krajině stopy v podobě četných movitých i nemovitých
archeologických památek a situací. Popis archeologických lokalit, kterými plynovod prochází nebo jde
v jejich v sousedství jsou obsahem přílohy č. 4.

Na vlastním zájmovém území proponovaného záměru se žádné movité a nemovité kulturní památky
nenacházejí.

C.I.3. Území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré
ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území

Trasa se vyhýbá hustě zalidněnému území, neprochází územím zatěžovaným nad míru únosného
zatížení. Trasa je vedena mimo velkoplošná chráněná území, víceméně v koridoru dálnice D5.

Trasa plynovodu je vedena územím, ve kterém nebyly dříve realizovány výrobní či jiné lidské aktivity, které
by mohly mít za následek významné znečištění horninového prostředí a podzemní vody. Staré ekologické
zátěže, které by bylo nutno dále zkoumat nebo sanovat, proto nejsou v trase posuzovaného záměru
relevantní.

V území lze pouze očekávat možné znečištění půd způsobené intenzivní zemědělskou výrobou (např.
používání hnojiv a prostředků pro ochranu rostlin, či případné úkapy ropných látek ze zemědělské
techniky).

Dle přílohy Sdělení č. 20 uveřejněné ve věstníku MŽP z prosince 2004 patří katastrální území Berouna,
Vraže a Drahelčic mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Katastry obcí Loděnice, Svatý Jan pod
Skalou, Nučice u Rudné Chrustenice, Vysoký Újezd u Berouna a Hořelice nejsou mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší zařazeny.
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II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví

Okolí trasy plynovodu (pás v šířce 2x200 metrů, což odpovídá rozsahu bezpečnostního pásma plynovodu)
je prakticky bez obytné zástavby. Plynovod se vyhýbá intravilánům obcí.

V území se vyskytuje řada rekreačních (chatových) objektů, některé z nich jsou trvale obydleny. Do
blízkosti těchto objektů se plynovod dostává v těchto prostorech:
• křížení Drahelčického potoka (alternativní trasa)
• chatová osada Krahulov (nad Krahulovským potokem)
• koňská farma Loděnice
• chatová osada Jánská
• chatová osada Vráž
• chatová osada Záhrabská

Celkově se nachází v okolí trasy plynovodu (pás 2x200 metrů) několik desítek rekreačních objektů.

Zdravotní stav obyvatel ani další sociodemografické údaje nebyly pro účely zpracování tohoto oznámení
zjišťovány.

2. Ovzduší a klima

Dle přílohy Sdělení č. 20 uveřejněné ve věstníku MŽP z prosince 2004 patří katastrální území Berouna,
Vraže a Drahelčic mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Důvodem zařazení katastru Berouna je skutečnost, že na celém území dochází k překročení imisního
limitu pro maximální denní (24 hodinovou) zátěž prachem (PM10) a na 11 % území dochází k překročení
imisního limitu pro průměrnou roční zátěž prachem (PM10) a oxidem dusičitým (NO2).

V případě obce Vráž je důvodem pro zařazení překročení imisního limitu pro maximální denní (24
hodinovou) zátěž prachem (PM10) na 50% území. U obce Drahelčice dochází k překročení imisního limitu
pro maximální denní (24 hodinovou) zátěž prachem (PM10) na celém území.

Katastry obcí Loděnice, Svatý Jan pod Skalou, Nučice u Rudné Chrustenice a Hořelice nejsou mezi oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší zařazeny.

V zájmovém území se neprovádí soustavné sledování kvality ovzduší, proto pro popis stávající úrovně
imisní zátěže byly využity údaje z měření na stanici imisního monitoringu číslo 1140 Beroun (ČHMÚ).
Uváděné údaje representují výsledky měření za rok 2004.

Tab.: Stávající úroveň imisní zátěže – měřicí stanice ČHMU 1140 Beroun

NO2 NOx PM10 SO2

průměrná roční koncentrace (µg.m-3) 35,2 97,2 36,6 5
hodnota ročního imisního limitu LVr (µg.m-3) 40 301 40 50
maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3) 132,3 740,7 153,7 44,3
datum naměření maxima v daném roce 7.1. 7.1. 21.12. 6.1.
hodnota 24hodinového imisního limitu  LV24h (µg.m-3) - - 50 125
maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3) 210,2 1322,3 184,0 63,4
datum naměření maxima v daném roce 8.1. 8.1. 21.12. 7.1.
hodnota hodinového imisního limitu LV1h (µg.m-3) 200 - - 350

                                                  
1 imisní limit pro ekosystémy (národní parky a CHKO, území v nadmořské výšce nad 800 m n.m. a vybrané lesní
oblasti viz. Věstník MŽP)
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Z hodnot měření vyplývá, že v okolí citované stanice jsou překračovány hodnoty imisního limitu u
maximálních hodinových koncentrací NO2 (avšak s podlimitní četností) a u maximálních denních
koncentrací PM10. Významnými zdroji znečišťování ovzduší jsou především lomy a následné zpracovávání
vápence a dálnice D5.

Klima

Z klimatického hlediska zasahuje zájmové území  do dvou klimatických oblastí: teplé oblasti T 2 a mírně
teplé klimatické oblasti MT 11, charakterizovanými následně:

T 2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky.

MT 11 - mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

Tab.: Další klimatické údaje

Údaj T 2 MT 11
Počet letních dnů 50až 60 40 až 50
Počet dnů s teplotou nad 10 °C 160-170 140 až 160
Počet mrazových dnů 100-110 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40 30 až 40
Průměrná teplota v lednu -2 až -3 -2 až -3
Průměrná teplota v červenci 18 až 19 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu 8 až 9 7 až 8
Průměrná teplota v ř íjnu 7 až 9 7 až 8
Průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm 90 -100 90 až 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období 350-400 350 až 400
Srážkový úhrn v zimním období 200-300 200 až 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50 50 až 60
Počet dnů zamračených 120-140 120 až 150
Počet dnů jasných 40 až 50 40 až 50

3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky

Plynovod je umisťován do území, které je v převáné většině výrazně klidové, kde se hladina hluku
pohybuje v úrovni přírodního pozadí. Výjimku tvoří území navazující na pozemní komunikace (zejména
dálnici D5), kde je hladina hluku dána provozem na těchto komunikacích. Významné zdroje
technologického hluku se v trase plynovodu nevyskytují.

Radiační pozadí nebylo pro účely zpracování tohoto oznámení pro bezúčelnost zjišťováno, ze stejného
důvodu nebyly zjišťovány ani další fyzikální nebo biologické charakteristiky území.

Limitní hodnoty hluku jsou stanoveny následovně:

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou obsaženy v nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb. takto
(krácené znění, přesné znění lze vyhledat v uvedeném Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.).

Hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb se
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na
veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu
a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB
a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Tyto korekce jsou následující:
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Tab.: Korekce pro stanovení hluku ve venkovním prostoru

Korekce
dB

Způsob využití území

1) 2) 3) 4)

Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní -5 0 +5 +15

Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 0 0 +5 +15

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory 0 +5 +10 +20

Poznámka - korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se použije dalš í korekce -10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce -5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných
stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladic í agregáty). Použije se i pro hluk působený
vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.).
Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikac ích je převažující, a v
ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikac í a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po
rekonstrukci nebo opravě komunikace, př i které nesmí dojít ke zhoršení stávajíc í hlučnosti v chráněných venkovních
prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukc í nebo opravou trasy se rozumí položení nového povrchu,
výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce
+10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A, stanovené dle předchozí tabulky.

Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků její ochrany
před hlukem, není technicky možné dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru, je
nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno
podmínkám nejvyšších přípustných hodnot hluku ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského
vybavení. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.

S ohledem na uvedené požadavky lze stanovit nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním
prostoru následovně:

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku je uvažována hodnotami:

hluk z provozoven:

LAeq,T = 50 dB v denní době,
LAeq,T = 40 dB v noční době.

hluk z dopravy:

LAeq,T = 55 dB v denní době,
LAeq,T = 45 dB v noční době.

Pro období výstavby se povoluje použití další korekce +10 dB(A), avšak pouze v denní době od 7.00 hodin
do 21.00 hodin.

Závazné stanovení limitů je v kompetenci Krajské hygienické stanice. Vzhledem k tomu, že je použit
základní limit, bez dodatečných zvyšujících korekcí, lze očekávat, že bude akceptován.

4. Povrchová a podzemní voda

Povrchová voda

Trasa plynovodu přísluší z hlediska vodopisného členění do hlavního povodí řeky Labe (1-00-00) a jeho
dílčího povodí 1-11-05 Loděnice a Berounka od Loděnice po ústí. Při detailnějším členění podle základní
vodohospodářské mapy 1:50 000, list 12-23 Kladno, plynovod prochází drobnými povodími 1-11-05-049
Radotínský potok po Zmrzlík s plochou 50,747 km2 a lesnatostí 10%, 1-11-05-026 Krahulovský potok s
plochou 7,192 km2 a lesnatostí 40% a 1-11-05-027 Loděnice od Krahulovského potoka po ústí s plochou
16,42 km2 a lesnatostí 50%.
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Vedení plynovodu na své trase kříží tyto vodní toky:
• Loděnici v říčním km 7,5
• Radotínský potok (oba toky jsou ve správě Povodí Vltavy s.p.)
• bezejmenný přítok Loděnice (správa Lesů ČR)
• Krahulovský potok (Zemědělská vodohospodářská správa)
• Drahelčický potok (správa Lesů ČR) - alternativní varianta km 10,152 - 12,591 u Drahelčic

Křížení vodních toků bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami,
pozemními komunikacemi a vedeními. Ke křížení vodních toků je nutný souhlas správce toků. Přechod
přes tyto vodoteče bude řešen pravděpodobně shybkou. Detaily křížení vodních toků budou předloženy ve
vyšším stupni projektové dokumentace na státní podnik Povodí Vltavy.

Vodní tok Loděnice je, ve smyslu vyhlášky ministerstva zemědělství č. 333/2003 Sb., významným vodním
tokem, a to od hráze rybníka v Loděnicích. Loděnice pramení 0,5 km jihozápadně od Kroučové
v nadmořské výšce 478 m, ústí zleva do Berounky pod Tetínem v 212 m n.m. Plocha jejího povodí je
271,1 km2, délka toku 61,1 km a průměrný průtok u ústí je 0,53 m3.s-1.

Trasa plynovodu v km 3,5 - 3,9 leží ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Loděnice.

Podzemní voda

Posuzované území náleží z hlediska regionální hydrogeologické rajonizace k rajónu č. 623 - Krystalinikum,
proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky, částečně též zasahuje do rajónu 624 - Svrchní silur
a devon Barrandienu.

Území rajónu 623 se vyznačuje vcelku jednoduchými hydrogeologickými poměry. Pohyb podzemní vody
se omezuje na puklinový systém a je vázán na přípovrchovou zónu rozpojení hornin. V této zóně se vytváří
mělká nejednotná zvodeň s volnou hladinou konformní s morfologií terénu. K drenáži dochází pramennými
vývěry nebo skrytými vývěry do údolních náplavů a povrchových toků. Jen část podzemní vody sestupuje
hlouběji puklinových zónách a tektonických liniích.

Trasa zasahuje do rajónu 624 u obce Jánská a po jeho hranici pokračuje až k zahrádkářské kolonii
Záhrabská. V tomto rajónu je oběh podzemní vody vázán na karbonátové sedimenty středního siluru až
spodního devonu. Oběh podzemní vody je omezen vlivem neúplného vývoje krasu a složitou tektonikou,
která rajón rozděluje na řadu dílčích hydrogeologických struktur.

5. Půda

V rámci záměru nedojde k odnětí půdy ze ZPF, proto není k hodnocení použit postup dle Metodického
pokynu1. V rámci záměru dojde k přesunům a  manipulaci s ornicí v rámci skrývek a rekultivací. Dotčena
bude orná půda a trvalé travní porosty na ploše 13,5 km.

V širším dotčeném území se nacházejí převážně tyto půdní typy:

Oblast Drahelčic - severní úsek plynovodu - převažujícím půdním typem české křídové tabule jsou
karbonátové černozemě na spraších, které na výchozech křídových slínů přecházejí
do mělčích typických pararendzin. Typické kambizemě se nacházejí na svazích
podél podél potoků a řek. Na strmějších skalnatých svazích přecházejí tyto půdy až
do rankerů. Na čedičích a jejich derivátech jsou vyvinuty ostrůvky eutrofních
kambizemí.

Oblast Vraž - Loděnice - střední a jihozápadní úsek plynovodu - převládají typické kambizemě,
charakteristicky vyvinuté v plošším reliéfu na pokryvech a hlubších zvětralinách
ordovických břidlic. V detailu se zde vystupuje velmi pestrá mozaika půd na
vápencích s celou škálou rendzin, pararendzin na diabasových vulkanitech eutrofní
rankery. Štěrkopísky nesou kyselé arenické kambizemě s tendencí k podzolizaci. Ve
sníženinách, zvláště na hlínách, jsou vyvinuty ostrovy primárních pseudoglejů. Nivy
potoků jsou většinou vápnité, s typickou hnědou fluvizemí rázu vega.

                                                  
1 Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k
odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu.
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Celkově na území záměru převažují kambizemně, které jsou doplněny černozeměmi na spraších,
pseudogleji ve sníženinách a pararendzinami. V okolí trasy plynovodu je půda intenzivně zemědělsky
využívána.

Z hlediska produkčního potenciálu půd a jeho ohrožení je jihozápadní a střední část trasy plynovodu
hodnocena jako mírně podprůměrná a v severní části trasy průměrná až nadprůměrná. Z hlediska
produkčního potenciálu lesa je celá oblast zařazena jako výrazně podprůměrná a není ohrožená hutněním
ani větrnou erozí (M. Kundrata 1992).

Půdotvorným substrátem  půd  v místě navrženého záboru jsou převážně kvartérní sedimenty zastoupeny
v údolní nivě převážně hlínami jílovitými až jíly o mocnosti okolo 1 m a na skalním podkladu písčitými
hlínami o mocnosti do 0,6  - 1,2 m.

V trase nebyl prováděn pedologický průzkum.

Bezprostředně v dotčeném území nejsou známy výsledky průzkumu znečištění půd. Půda je převážně
zemědělsky využívána, v území je možno předpokládat znečištění půd způsobené používanými
průmyslovými hnojivy a rezidui pesticidů aj. V nejbližším okolí stávajících komunikací je možný zvýšený
obsah olova, solí a organických látek v půdách

6. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Podle geomorfologického členění ČR (Demek 1987) náleží posuzovaný úsek VVTL plynovodu k Brdské
oblasti, celku Hořovická pahorkatina, podcelku Karlštejnská vrchovina. Území je členité, nadmořské výšky
se pohybují mezi 250 m n.m. (údolí toku Loděnice) a 407 m n.m. na hřebenu kopce Kolo.

Horniny skalního podloží patří k regionálně geologické jednotce Barrandien, zastoupené v územé
horninami ordoviku, siluru a devonu (starší paleozoikum), zastižené variským vrásněním. Ordovik je zde
vyvinut jako břidličnaté, místy pískovcové nebo křemencové souvrství. Na vrstvách ordovického stáří jsou
konkordantně uloženy břidlice spodního siluru, které obsahují četné bazické vyvřeliny, zejména diabasy a
jejich tufy. Nadložní horniny devonského stáří, zastoupené hlavně vápenci, se vyskytují jižně od
zájmového území.

Kvartérní pokryvné útvary v nadloží paleozoických sedimentů jsou reprezentovány pleistocénními
fluviálními písčitými štěrky (terasové sedimenty), překryté sprašemi, ojediněle sprašovými hlínami.
V údolních nivách (Loděnice, Drahelčický potok) jsou štěrkové akumulace překryty holocenními
povodňovými sedimenty. Nejrozšířenějšími sedimenty jsou deluviální hlinitokamenité a jílovitokamenité
uloženiny (svahové hlíny a sutě).

Horniny skalního podkladu předkvartérního stáří obsahují málo vydatné horizonty puklinové podzemní
vody obsahují málo vydatné horizonty puklinové podzemní vody, převážně v povrchových zvětralých
partiích. Vývěry těchto podzemních vod nelze vyloučit. Horizont průlinových mělkých podzemních vod je
vázán na terasové písčité štěrky. Relativně nejvydatnější horizont podzemní vody lze očekávat ve štěrcích
údolní nivy, cca 1 až 2 m pod terénem.

V dalším stupni projektové přípravy (po dohodě s vlastníky pozemků) bude proveden geologický průzkum,
stanoveno svahování rýhy, mocnost podsypu.

Surovinové zdroje

Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR je v prostoru výstavby registrováno ložisko nevýhradní
plocha Drahelčice (cca km 12,0-13,0) a ložisko zrušené plocha v Chrustenicích (cca km 9,0-9,6).

Tab: Ložisko nevýhradní plocha

identif ikační
číslo

subregistr číslo
ložiska

název těžba organizace surovina nerost

504700002 N - nebilancovaná 5047000 Drahelčice 6 - dosud
netěženo

neuvedena cihlářská
surovina

eluvium, hlína,
jíl
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Tab: Ložisko zrušené plocha

identif ikační
číslo

subregistr číslo
ložiska

název těžba organizace surovina nerost

504640001 U - vytěžené
(s ukončenou
těžbou)

5046400 Chrustenice A - dřívější
hlubinná

neuvedena železné rudy -
sedimentární

Trasa plynovodu nezasahuje do chráněného ložiskového území Loděnice stanovené pro těžbu vápence
(IČ ložiska 12450000).

7. Fauna, flóra a ekosystémy

Biogeografická charakteristika území

Podle biogeografického členění České republiky (Culek, 1996) patří zájmové území ke Karlštejnskému a
Řipskému bioregionu, jejich přechodných, tedy nereprezentativních zón. Karlštejnský bioregion zabírá
téměř celou Hořovickou pahorkatinu a jižní výběžek Pražské plošiny. Typická část je tvořena vápencovou
vrchovinou, rozčleněnou údolími toků. Dominující vegetací je mozaika teplomilných doubrav a dubohabřin,
na jižních svazích jsou skalní stepi, na severních suťové lesy a vápnomilné bučiny. Dominuje 2.bukovo-
dubový a 3. dubovo-bukový vegetační stupeň. Dnes převažuje orná půda, relativně hojné jsou přirozené
doubravy i travnato-bylinná lada. Biota je poškozena rozsáhlou těžbou vápenců. Řípský bioregion je tvořen
nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské tabule a západní
část Pražské plošiny.

Z hlediska regionálně fyto-geografického (Skalický in Hejný at Slavík, 1988) se zkoumaná oblast nachází
ve fytogeografické oblasti termofytikum, fytogeografickém obvodu České termofytikum, fytogeografickém
okrese 8 Český Kras.

Podle staršího členění patří zájmové území do oblasti sosiekoregionu 39 Pražská plošina v podprovincii
severopanonské, v provincii středoevropských listnatých lesů (Atlas životního prostředí a zdraví
obyvatelstva, 1992).

Fauna a flora

Pro potřeby oznámení EIA bylo zadáno a zpracováno biologické posouzení záměru, a to ze zoologického
a botanického hlediska (Příloha č. 2 a 3). Zoologickou část zpracoval Ing. Roman Zajíček, botanický
průzkum zpracoval RNDr. Vladimír Faltýs. V obou případech se jedná o průzkumy území, na kterém je
plánována stavba plynovodu, se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Zoologický a botanický průzkum byl proveden v dubnu a květnu 2005. Průzkumy byly provedeny v celé
trase plynovodu v pruhu 30 m, tj. 15 m po obou stranách od osy.

V závěru zpracování byly investorem zadány k hodnocení dvě alternativní varianty pro předběžné
projednání změny (viz mapová příloha č.2). V těchto úsecích byla provedena jednorázová pochůzka
s ověřením aktuálního stavu vegetace (lokalita 19 a 20).

Trasa plynovodu vede převážně polními kulturami a druhově chudými lesy. Významnějších lokalit na trase
je malé množství. Nejcennějšími lokalitami jsou výslunné stráně nad silnicí v oblasti Holých vrchů u
zahrádkářské kolonie (lokality 12 a13) a dále vlhké louky a mokřiny u osady Jánská (lokality 17 a 18).

Výsledky botanického průzkumu

V trase plynovodu byly pro účely botanického průzkumu vytipovány následující lokality, viz mapová příloha
č. 2 :

Tab.: Přehled lokalit botanického průzkumu

Lokalita č. 1  Drahelčice, stanice plynu
Lokalita č. 2  Radotínský potok v poli
Lokalita č. 3  Drahelčice, př íkop hlavní silnice
Lokalita č. 4  Drahelčice, u cesty se starými hruškami
Lokalita č. 5  Drahelčice, okraj pole u polní cesty
Lokalita č. 6  Drahelčice, úvoz s keři
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Tab.: Přehled lokalit botanického průzkumu - pokračování

Lokalita č. 7  Blýskava, meze s trnkou
Lokalita č. 8  Blýskava, lesní cesta a okraj lesa
Lokalita č. 9  Blýskava, svahový les u dálnice
Lokalita č. 10  Blýskava, okraj lesa nad dálnic í
Lokalita č. 11  les v trase
Lokalita č. 12  stráně u zahrádkářské osady
Lokalita č. 13  při silnici
Lokalita č. 14  les východně koňských výběhů
Lokalita č. 15  při silnici u koňských výběhů
Lokalita č. 16  Jánská, niva potoka v osadě
Lokalita č. 17  Jánská, při silnici, rákosiny
Lokalita č. 18  svah v trase
Lokalita č. 19 Na broc ích
Lokalita č. 20 LBK 45 Drahelčický potok

Přehled zjištěných botanických druhů na jednotlivých lokalitách

Lokalita č. 1:
Drahelčice, stanice plynu

latinský název český název poznámky
Acer negundo L. javor jasanolistý +
Alopecurus pratensis L. psárka luční (+)
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Calamagrostis epigeios (L.)Roth třtina křovištní
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl.
subsp.triviale (Spenner)Möschl

rožec obecný luční

Cirsium arvense (L.)Scop. pcháč rolní
Cornus sanguinea L. svída krvavá
Dactylis glomerata L. srha laločnatá (+)
Echinops sphaerocephalus L. bělotrn kulatohlavý +
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. turan(hvězdník) roční
Galium album Mill. svízel bílý
Geranium pratense L. kakost luční
Helianthus x laetiflorus Pers. topinambur pozdní +
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší
Chenopodium album mer lík bílý
Chenopodium strictum Roth mer lík tuhý +
Lamium album L. hluchavka bílá
Lamium purpureum L. hluchavka nachová
Leontodon autumnalis L. máchelka podzimní
Linaria vulgaris Mill. lnice květel
Lolium perenne L. jílek vytrvalý (+)
Myosotis arvensis (L.)Hill pomněnka rolní
Papaver rhoeas L. mák vlč í
Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá
Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá (+)
Poa annua L. lipnice roční
Poa pratensis L. lipnice luční (+)
Potentilla reptans L. mochna plazivá
Ranunculus bulbosus L. pryskyřník hlíznatý
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý
Rosa canina L. růže šípková
Senecio jacobaea L. starček přímětník
Sisymbrium loeselii L. hulevník Loeselův +
Solidago canadensis L. celík kanadský +
Symphytum officinale L. kostival lékařský
Syringa vulgaris L. šeřík obecný ++
Taraxacum sect.Ruderalia
KirschnerH.Ollgaard et Štěpánek

smetanka lékařská

Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. heřmánek nevonný +
Tussilago farfara L. podběl léčivý
Veronica arvensis L. rozrazil rolní
Veronica beccabunga L. rozrazil potoční
Viola arvensis Murray violka rolní
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Lokalita č. 2:
Radotínský potok v poli

latinský název český název poznámky
Acer negundo L. javor jasanolistý +
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Bromus inermis Leysser sveřep bezbranný
Calystegia sepium (L.)R.Br. opletník plotní
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. kokoška pastuš í tobolka
Cirsium vulgare (Savi)Ten. pcháč obecný
Conyza canadensis (L.)Cronquist turanka kanadská +
Dactylis glomerata L. srha laločnatá (+)
Dipsacus fullonum L. štětka planá (+)
Elytrigia repens (L.)Nevsky pýr plazivý
Epilobium tetragonum L. vrbovka čtyřhranná
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et
D.Löve

orsej jarní hlíznatý

Galium album Mill. svízel bílý
Galium aparine L. svízel přítula
Glechoma hederacea L. popenec obecný
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Lolium perenne L. jílek vytrvalý (+)
Lupinus polyphyllus Lindl. lupina mnoholistá +
Malus domestica Borkh. agg. jabloň domácí +
Matricaria discoidea DC. heřmánek terčovitý
Oenothera biennis L. agg. pupalka dvouletá +
Pastinaca sativa L. pastinák setý
Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá
Plantago lanceolata L. jitrocel kopinatý
Polygonum aviculare L. agg. truskavec ptačí
Puccinellia distans (L.)Parl. zblochanec oddálený +
Rosa canina L. růže šípková
Rumex obtusifolius L. šťovík tupolistý
Sambucus nigra L. bez černý
Solidago canadensis L. celík kanadský +
Symphoricarpos albus (L.)Blake pámelník bílý ++
Tanacetum vulgare L. vratič obecný
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. heřmánek nevonný +
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L. divizna malokvětá
Veronica polita Fries rozrazil lesklý
Veronica sublobata M.Fischer rozrazil laločnatý

Lokalita č. 3:
Drahelčice, př íkop hlavní silnice

latinský název český název poznámky
Alopecurus pratensis L. psárka luční (+)
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený
Atriplex sagitata Borkh. lebeda lesklá +
Dactylis glomerata L. srha laločnatá (+)
Elytrigia repens (L.)Nevsky pýr plazivý
Fumaria officinalis L. s.l. zemědým lékařský
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Chenopodium album mer lík bílý
Lamium album L. hluchavka bílá
Lamium purpureum L. hluchavka nachová
Papaver rhoeas L. mák vlč í
Poa pratensis L. lipnice luční (+)
Pyrus communis L.em.Gaertn. hrušeň obecná +
Sinapis arvensis L hořčice polní +
Viola arvensis Murray violka rolní
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Lokalita č. 4:
Drahelčice, u cesty se starými hruškami

latinský název český název poznámky
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Dactylis glomerata L. srha laločnatá (+)
Galium aparine L. svízel přítula
Geum urbanum L. kuklík městský
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší
Malus domestica Borkh. agg. jabloň domácí +
Prunus domestica L. slivoň švestka ++
Prunus spinosa L. slivoň trnka
Pyrus communis L.em.Gaertn. hrušeň obecná +
Rosa canina L. růže šípková
Sambucus nigra L. bez černý
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá

Lokalita č. 5:
Drahelčice, okraj pole u polní cesty

latinský název český název poznámky
Achillea millefolium L. agg. řebříček obecný
Alopecurus pratensis L. psárka luční (+)
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý
Campanula rapunculoides L. zvonek řepkovitý
Cirsium arvense (L.)Scop. pcháč rolní
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní
Dactylis glomerata L. srha laločnatá (+)
Fragaria viridis (Duchesne)Veston jahodník trávnice
Galium album Mill. svízel bílý
Geranium pratense L. kakost luční
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Lamium album L. hluchavka bílá
Lathyrus pratensis L. hrachor luční
Pastinaca sativa L. pastinák setý
Potentilla anserina L. mochna hus í
Potentilla reptans L. mochna plazivá
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý
Stachys sylvatica L. čistec lesní
Taraxacum sect.Ruderalia
KirschnerH.Ollgaard et Štěpánek

smetanka lékařská

Torilis japonica (Houtt.)DC.  tořice japonská
Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek
Veronica persica Poiret rozrazil perský +

Lokalita č.6:
Drahelčice, úvoz s keři

latinský název český název poznámky
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Atriplex hortensis L.var.rubra (Crantz)DC. lebeda zahradní červenolistá +
Cirsium arvense (L.)Scop. pcháč rolní
Crataegus laevigata (Poiret)DC hloh obecný
Crataegus monogyna Jacq. hloh jednoblizný
Fragaria vesca L. jahodník obecný
Fragaria viridis (Duchesne)Veston jahodník trávnice
Galeopsis pubescens Besser konopice pýřitá
Galium aparine L. svízel přítula
Geum urbanum L. kuklík městský
Glechoma hederacea L. popenec obecný
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná
Chaerophyllum temulum L krabilice mámivá
Lactuca serriola L. locika kompasová
Lamium album L. hluchavka bílá
Malus domestica Borkh. agg. jabloň domácí +
Plantago major L. jitrocel větš í
Potentilla reptans L. mochna plazivá
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Lokalita č.6:
Drahelčice, úvoz s keři

latinský název český název poznámky
Prunus cerasifera Ehrh. slivoň myrobalán ++
Prunus domestica L. slivoň švestka ++
Rosa canina L. růže šípková
Sambucus nigra L. bez černý
Taraxacum sect.Ruderalia
KirschnerH.Ollgaard et Štěpánek

smetanka lékařská

Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá

Lokalita č.7:
Blýskava, meze s trnkou

latinský název český název poznámky
Agrostis capillaris L. psineček tenký
Avenella flexuosa (L.)Drejer metlička kř ivolaká
Betula pendula Roth bříza bě lokorá
Cytisus scoparius (L.)Link janovec metlatý +
Daucus carota L. mrkev obecná
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. metlice trsnatá
Galium aparine L. svízel přítula
Geum urbanum L. kuklík městský
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná
Larix decidua Mill. modřín opadavý +
Moehringia trinervia (L.)Clairv. mateřka trojžilná
Pastinaca sativa L. pastinák setý
Pinus sylvestris L. borovice lesní (+)
Poa nemoralis L. lipnice hajní
Populus tremula L. topol osika
Rosa canina L. růže šípková
Torilis japonica (Houtt.)DC.  tořice japonská

Lokalita č.8:
Blýskava, lesní cesta a okraj lesa

latinský název český název poznámky
Calamagrostis epigeios (L.)Roth třtina křovištní
Eranthis hyemalis (L.)Salisb. talov ín zimní ++
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et
D.Löve

orsej jarní hlíznatý

Galanthus nivalisL. sněženka podsněžník [C3 §3]
Chionodoxa sp.  ladonička ++
Juncus effusus L. sítina rozkladitá
Lysimachia nummularia L. vrbina penízková
Prunus avium (L.)L. třešeň ptačí (+)
Rubus idaeus L. ostružiník maliník

Lokalita č.9:
Blýskava, svahový les u dálnice

latinský název český název poznámky
Achillea millefolium L. agg. řebříček obecný
Galium aparine L. svízel přítula
Geum urbanum L. kuklík městský
Glechoma hederacea L. popenec obecný
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Larix decidua Mill. modřín opadavý +
Moehringia trinervia (L.)Clairv. mateřka trojžilná
Picea abies (L.)Karsten smrk ztepilý (+)
Poa nemoralis L. lipnice hajní
Prunus avium (L.)L. třešeň ptačí (+)
Senecio ovatus (G.M.et Sch.)Willd. starček Fuchsův
Stellaria media (L.)Vill. agg. ptačinec žabinec
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá
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Lokalita č.10:
Blýskava, okraj lesa nad dálnic í

latinský název český název poznámky
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et
D.Löve

orsej jarní hlíznatý

Viola odorata L. violka vonná +

Lokalita č.11:
Blýskava, les v trase

latinský název český název poznámky
Acer platanoides L. javor mléč (+)
Ballota nigra L měrnice černá
Dryopteris filix-mas (L.)Schott kapraď samec
Chelidonium majus L. vlaštovičník větší
Prunus spinosa L. slivoň trnka
Quercus petraea (Mattuschka)Liebl. dub zimní (+)
Quercus robur L. dub letní (+)
Ribes uva-crispa L. srstka angrešt +
Robinia pseudacacia L. trnovník akát +
Salix alba L. vrba bílá (+)
Sambucus nigra L. bez černý
Veronica sublobata M.Fischer rozrazil laločnatý

Lokalita č.12:
stráně u zahrádkářské osady

latinský název český název poznámky
Achillea cf.collina Heimerl řebříček chlumní
Alyssum alyssoides (L.)L. tařice kališní
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. huseníček rolní
Arabis glabra (L.)Bernh. huseník lysý
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený
Artemisia campestris L. pelyněk ladní
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Brassica napus L. brukev řepka ++
Camelina microcarpa DC. lnička drobnoplodá
Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná
Carlina vulgaris L. pupava obecná
Centaurea stoebe L. chrpa latnatá
Cerastium holosteoides Fries.em.Hyl.
subsp.triviale (Spenner)Möschl

rožec obecný luční

Crataegus laevigata (Poiret)DC hloh obecný
Crataegus monogyna Jacq. hloh jednoblizný
Cytisus scoparius (L.)Link janovec metlatý +
Dianthus carthusianorum L. hvozdík kartouzek
Echinops sphaerocephalus L. bělotrn kulatohlavý +
Echium vulgare L. hadinec obecný
Eryngium campestre L máčka ladní
Euphorbia cyparissias L pryšec chvojka
Falcaria vulgaris Bernh srpek obecný
Festuca ovina L. agg. kostřava ovčí
Filipendula vulgaris Moench tužebník obecný
Fragaria viridis (Duchesne)Veston jahodník trávnice
Galium album Mill. svízel bílý
Geranium pratense L. kakost luční
Hieracium pilosella L. jestřábník chlupáček
Inula conyzae (Grisselich)Meikle oman hnidák
Lepidium campestre (L.)R.Br. řeřicha ladní
Ligustrum vulgare L. ptačí zob obecný (+)
Moehringia trinervia (L.)Clairv. mateřka trojžilná
Myosotis stricta R.et Sch. pomněnka drobnokvětá
Pastinaca sativa L. pastinák setý
Plantago media L. jitrocel prostřední
Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá (+)
Poa pratensis L. lipnice luční (+)
Potentilla arenaria Borkh. mochna písečná [C4a]
Potentilla argentea L. mochna stříbrná
Potentilla heptaphylla L. mochna sedmilistá
Prunus spinosa L. slivoň trnka
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Lokalita č.12:
stráně u zahrádkářské osady

latinský název český název poznámky
Salvia pratensis L. šalvěj luční (+)
Sanguisorba minor Scop. s.l. krvavec menš í
Saxifraga granulata L. lomikámen zrnatý
Sedum sexangulare L. rozchodník šestiřadý
Silene nutans L. silenka níc í
Teucrium chamaedrys L. ožanka kalamandra
Thymus pulegioides L. mateřídouška vejčitá
Trifolium montanum L. jetel horský
Verbascum lychnitis L. divizna knotovkovitá
Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek
Veronica prostrata L. rozrazil rozprostřený [C3]
Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray vikev chlupatá

Lokalita č.13:
při silnici

latinský název český název poznámky
Atriplex patula L. lebeda rozkladitá
Atriplex sagitata Borkh. lebeda lesklá +
Bunias orientalis L. rukevník východní +
Carex muricata agg. ostřice měkkoostenná
Cirsium arvense (L.)Scop. pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. pcháč obecný
Daucus carota L. mrkev obecná
Echinops sphaerocephalus L. bělotrn kulatohlavý +
Galium aparine L. svízel přítula
Geranium pratense L. kakost luční
Chaerophyllum temulum L krabilice mámivá
Chenopodium album mer lík bílý
Medicago sativa L. tolice setá +
Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá (+)
Polygonum aviculare L. agg. truskavec ptačí
Solidago canadensis L. celík kanadský +
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. heřmánek nevonný +

Lokalita č.14:
les, východním směrem od koňských výběhů

latinský název český název poznámky
Acer campestre L. javor babyka
Acinos arvensis (Lamk.)Dandy pamětník rolní
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande česnáček lékařský
Alyssum alyssoides (L.)L. tařice kališní
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arabis hirsuta L. agg. huseník chlupatý
Arenaria serpyllifolia L. agg. písečnice douškolistá
Betula pendula Roth bříza bě lokorá
Bromus sterilis L. sveřep jalový
Carduus crispus L. bodlák kadeřavý
Carpinus betulus L. habr obecný
Cirsium vulgare (Savi)Ten. pcháč obecný
Corylus avellana L. líska obecná
Crataegus monogyna Jacq. hloh jednoblizný
Daucus carota L. mrkev obecná
Euphorbia cyparissias L pryšec chvojka
Fragaria viridis (Duchesne)Veston jahodník trávnice
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý
Galium album Mill. svízel bílý
Galium aparine L. svízel přítula
Geranium robertianum L. kakost smrdutý
Glechoma hederacea L. popenec obecný
Hypericum perforatum L. třezalka tečkovaná
Chaerophyllum temulum L krabilice mámivá
Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá +
Knautia arvensis (L.)Coulter chrastavec rolní
Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá
Lapsana communis L. kapustka obecná
Lonicera xylosteum L. zimolez pýřitý
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Lokalita č.14:
les, východním směrem od koňských výběhů

latinský název český název poznámky
Lotus corniculatus L. štírovník růžkatý (+)
Medicago lupulina L. tolice dětelová
Medicago sativa L. tolice setá +
Picea abies (L.)Karsten smrk ztepilý (+)
Pinus nigra Arnold borovice černá ++
Pinus sylvestris L. borovice lesní (+)
Poa annua L. lipnice roční
Poa compressa L. lipnice smáčknutá
Poa nemoralis L. lipnice hajní
Poa trivialis L. lipnice obecná (+)
Populus nigra L.agg. topol černý (+)[C2]
Potentilla reptans L. mochna plazivá
Prunus spinosa L. slivoň trnka
Quercus robur L. dub letní (+)
Robinia pseudacacia L. trnovník akát +
Rubus caesius L. agg. ostružiník ježiník
Salix alba L. vrba bílá (+)
Salix caprea L. vrba jíva (+)
Salvia pratensis L. šalvěj luční (+)
Sambucus nigra L. bez černý
Sedum acre L. rozchodník ostrý
Stellaria media (L.)Vill. agg. ptačinec žabinec
Thlaspi perfoliatum L. penízek prorostlý
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá
Vicia sepium L. vikev plotní

Lokalita č.15:
při silnici u koňských výběhů

latinský název český název poznámky
Aegopodium podagraria L bršlice koz í noha
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. kokoška pastuš í tobolka
Carduus acanthoides L. bodlák obecný
Cichorium intybus L. čekanka obecná
Conium maculatum L. bolehlav plamatý
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní
Dactylis glomerata L. srha laločnatá (+)
Elytrigia repens (L.)Nevsky pýr plazivý
Equisetum arvense L. přeslička rolní
Galium album Mill. svízel bílý
Galium aparine L. svízel přítula
Geranium pratense L. kakost luční
Geum urbanum L. kuklík městský
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná
Chenopodium album mer lík bílý
Lamium album L. hluchavka bílá
Lamium maculatum L. hluchavka skvrnitá
Malus domestica Borkh. agg. jabloň domácí +
Medicago sativa L. tolice setá +
Picea abies (L.)Karsten smrk ztepilý (+)
Poa compressa L. lipnice smáčknutá
Poa pratensis L. lipnice luční (+)
Prunus domestica L. slivoň švestka ++
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý
Rubus caesius L. agg. ostružiník ježiník
Sambucus nigra L. bez černý
Silene latifolia Poiret subsp. alba (Mill.)Greuter
et Burdet

knotovka širolistá bílá

Silene vulgaris (Moench)Garck silenka obecná
Stellaria media (L.)Vill. agg. ptačinec žabinec
Taraxacum sect.Ruderalia
KirschnerH.Ollgaard et Štěpánek

smetanka lékařská

Thlaspi arvense L. penízek rolní
Tripleurospermum inodorum (L.)Schultz-Bip. heřmánek nevonný +
Veronica hederifolia L. rozrazil břečtanolistý
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Lokalita č.16:
Jánská, niva potoka v osadě

latinský název český název poznámky
Aegopodium podagraria L bršlice koz í noha
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. olše lepkavá (+)
Caltha palustris L. s.l. blatouch bahenní
Carex acuta L. ostřice štíhlá
Deschampsia cespitosa (L.)P.B. metlice trsnatá
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et
D.Löve

orsej jarní hlíznatý

Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata
(L.)J.Presl et C.Presl

tužebník jilmový

Galeobdolon argentatum Smejkal pitulník postříbřený +
Galium aparine L. svízel přítula
Geum urbanum L. kuklík městský
Hepatica nobilis Schreber jaterník podléška
Iris pseudacorus L. kosatec žlutý
Moehringia trinervia (L.)Clairv. mateřka trojžilná
Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá
Salix fragilis L. vrba křehká (+)
Sanguisorba officinalis L. krvavec toten
Stellaria media (L.)Vill. agg. ptačinec žabinec
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá
Veronica sublobata M.Fischer rozrazil laločnatý

Lokalita č.17:
Jánská, při silnici, rákosiny

latinský název český název poznámky
Aegopodium podagraria L bršlice koz í noha
Achillea millefolium L. agg. řebříček obecný
Alisma plantago-aquatica L. žabník jitrocelový
Alopecurus pratensis L. psárka luční (+)
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. kerblík lesní
Arctium tomentosum Mill. lopuch plstnatý
Bromus sterilis L. sveřep jalový
Caltha palustris L. s.l. blatouch bahenní
Carex acutiformis Ehrh. ostřice ostrá
Carex hirta L. ostřice srstnatá
Carex praecox Schreber ostřice časná
Cerastium arvense L. rožec rolní
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní
Cornus sanguinea L. svída krvavá
Corylus avellana L. líska obecná
Crepis biennis L. škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. srha laločnatá (+)
Dipsacus fullonum L. štětka planá (+)
Echium vulgare L. hadinec obecný
Euonymus europaea L brslen evropský
Ficaria verna Huds. subsp.bulbifera Á.Löve et
D.Löve

orsej jarní hlíznatý

Filipendula ulmaria (L.)Maxim. var.denudata
(L.)J.Presl et C.Presl

tužebník jilmový

Fragaria viridis (Duchesne)Veston jahodník trávnice
Galium album Mill. svízel bílý
Galium aparine L. svízel přítula
Geranium pratense L. kakost luční
Geum urbanum L. kuklík městský
Heracleum sphondylium L. bolševník obecný
Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná
Malus domestica Borkh. agg. jabloň domácí +
Pastinaca sativa L. pastinák setý
Phalaris arundinacea L. chrastice rákosovitá
Phragmites australis (Cav.)Steud. rákos obecný
Poa angustifolia L. lipnice úzkolistá (+)
Poa pratensis L. lipnice luční (+)
Polygonum aviculare L. agg. truskavec ptačí
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x
nigra)

topol kanadský +

Ranunculus acris L. pryskyřník prudký
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý
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Lokalita č.17:
Jánská, při silnici, rákosiny

latinský název český název poznámky
Rosa canina L. růže šípková
Rubus fruticosus agg. ostružiník křovitý
Sambucus nigra L. bez černý
Solanum dulcamara L. lilek potměchuť
Stellaria holostea L. ptačinec velkokvětý
Stellaria media (L.)Vill. agg. ptačinec žabinec
Symphytum officinale L. kostival lékařský
Taraxacum sect.Ruderalia
KirschnerH.Ollgaard et Štěpánek

smetanka lékařská

Thalictrum lucidum L. žluťucha lesklá [C3]
Thlaspi perfoliatum L. penízek prorostlý
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá
Veronica chamaedrys L. rozrazil rezekvítek
Vicia cracca L. vikev ptačí

Lokalita č.18:
Jánská, svah v trase

latinský název český název poznámky
Acer campestre L. javor babyka
Alliaria petiolata (M.Bieb)Cavara et Grande česnáček lékařský
Arenaria serpyllifolia L. agg. písečnice douškolistá
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený
Campanula rapunculoides L. zvonek řepkovitý
Carex praecox Schreber ostřice časná
Chaerophyllum aromaticum L. krabilice zápašná
Chaerophyllum bulbosum L. krabilice hlíznatá
Lactuca serriola L. locika kompasová
Medicago sativa L. tolice setá +
Picea abies (L.)Karsten smrk ztepilý (+)
Pinus sylvestris L. borovice lesní (+)
Plantago major L. jitrocel větš í
Poa trivialis L. lipnice obecná (+)
Potentilla inclinata Vill. mochna šedavá
Prunus spinosa L. slivoň trnka
Quercus robur L. dub letní (+)
Rumex crispus L. šťovík kadeřavý
Salix fragilis L. vrba křehká (+)
Securigera varia (L.)Lassen čičorka pestrá
Taraxacum sect.Ruderalia
KirschnerH.Ollgaard et Štěpánek

smetanka lékařská

Thlaspi perfoliatum L. penízek prorostlý
Verbascum lychnitis L. divizna knotovkovitá
Vicia tetrasperma (L.)Schreber vikev čtyřsemenná
Viola hirta L. violka srstnatá

Lokalita č.19:
Na broc ích - kř ížení s cestou za vodojemem

latinský název český název poznámky
Sambucus nigra L. bez černý
Cichorium intybus L. čekanka obecná
Pyrus communis L. hrušeň obecná (+)
Malus domestica Borkh. jabloň domácí (+)
Geranium pratense L. kakost luční
Urtica dioica L. kopřiva dvoudomá
Festuca arundinacea Schreber s.l. kostřava rákosovitá
Arrhenatherum elatius (L.)J.Presl et C.Presl ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. pelyněk černobýl
Cirsium vulgare (Savi) Ten. pcháč obecný
Cirsium oleraceum (L.) Scop. pcháč zelinný
Ranunculus repens L. pryskyřník plazivý
Agropyron repens (L.) Beauv. pýr plazivý
Dactylis glomerata L. srha říznačka
Galium aparine L. svízel přítula
Convolvulus arvensis L. svlačec rolní
Rumex acetosa L. šťovík kyselý
Tanacetum vulgare L. vratič obecný
Achillea milefolium L. žebříček obecný



VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČ ICE
OZNÁ MENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 42 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

Lokalita č.20:
LBK 45 - Drahelčický potok - pod chatami

latinský název český název poznámky
Sambucus nigra L. bez černý
Quercus petraea (Matt) Liebl dub zimní
Crataegus oxyacantha L. hloh obecný
Fraxinus excelsior L. jasan ztepilý
Festuca gigantea (L.) Vill. kostřava obrovská
Impatiens parviflora DC. netýkavka malokvětá
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. olše lepkavá
Cirsium vulgare (Savi) Ten. pcháč obecný
Prunus spinosa L. trnka obecná
Agropyron repens (L.) Beauv. pýr plazivý
Prunus avium L. třešeň obecná (+)
Salix fragillis L. vrba křehká

Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplaně lý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňujíc í
(+) - druh domác í, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[§3] druh zvláště chráněný podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (seznam zvláště chráněných rostlin a hub) v kategor ii "druh ohrožený"
[C2] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh silně ohrožen"
[C3] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh ohrožený"
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadujíc í pozornost" - méně ohrožené

Lesní porosty

Nejrozšířenějšími lesními společenstvy širšího zájmového území jsou převážně habrové doubravy s
hojným keřovým patrem a sprašové habrové doubravy, kyselé bukové doubravy a borové doubravy na
chudých půdách plošin. Reliéf oblasti je mírně zvlněný s rozsahem nadmořských výšek 206 až 497 m.
V současné dřevinné skladbě převládají listnaté dřeviny 65% (dub a habr), jehličnaté tvoří 35 % skladby
lesů s dominantní borovicí lesní. Převládá les vysokokmenný doplněný četnými pařezinami s projevy
negativních účinků pastvy dobytka na zápoj porostů. Korunový zápoj jednotlivých porostů se pohybuje
převážně mezi 50% až 90%.

Tab.: Dotčené porosty

Lokalita Záhrabská, staničení 0,0 km až 0,4 km
porost věk dřeviny
527 34 D 13 120 –140 let dub, buk, borovice
527 34 C   5  41 – 60 let dub, buk, lípa, habr
527 34 C 12 120 –140 let borovice, dub, habr
527 34 C   4 20 – 40 let borovice, modř ín, buk
527 33 B   8 60 – 80 let dub, borovice, buk
527 33 B  9 80 – 100 let dub, borovice, buk
527 33 B  6 40 – 60 let dub, borovice, buk

Lokalita  Nad hadem, staničení 1,2 km až 1,6 km
porost věk dřeviny
18 J c 1 0 – 20 let dub, borovice, buk
18 J c 3 20 – 40 let dub, borovice, buk
18 J c 11 101 –120 let dub, borovice, buk
18 J b  1 0 – 20 let dub, borovice, buk
18 J b 11 101 – 120 let dub, borovice, buk

Lokalita Jánská, staničení 3,3 km až 3,4 km
porost věk dřeviny
18 A a 4 100 –140 let borovice, smrk
528 33 F  7 60 – 80 let borovice, dub
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Lokalita Vrchy a U tř í habrů, staničení 5,1 km až 6,6 km
porost věk dřeviny
530 C 10 100 - 120 let borovice, dub, habr
530 C 10 80 - 100 let dub, borovice
530 B 13 120 - 140 let borovice, dub, habr
530 E 1 0 - 20 let borovice, dub
530 E 14 120 - 140 let borovice, dub
530 E 8 60 - 80 let borovice, dub
530 E 2 0 - 20 let borovice, dub
530 E 4 20 - 40 let borovice, dub, buk

Lokalita Hačka, staničení 6,8 km až 7,3 km
porost věk dřeviny
530 E 7 60 - 80 let dub, borovice, buk, jasan, olše
Ostatní porosty v této lokalitě nejsou uvedeny, protože pozemky
nejsou ve správě Lesů české republiky.

Lokalita Zvaník a Jedlová rokle, staničení 9,4 km až 9,8 km
porost věk dřeviny
223 C 5 40 - 60 let dub, borovice
223 C 10 80 - 100 let dub, akát, borovice
223 C 6 40 - 60 let borovice, modř ín, habr, lípa
223 C 1 0 - 20 let dub, borovice

V současná druhová skladba dotčených porostů převážně odpovídá přirozené druhové skladbě. V celém
území dotčeném výstavbou záměru jsou lesy sloužící hospodářským účelům (hospodářský les – funkce
produkční), který ale nevylučuje další významné mimoprodukční funkce lesa. Při hospodaření v těchto
lesích musí být zohledněny mimoprodukční funkce půdoochranná, hydrická a především funkce ochrany
přírody (CHKO Český kras), proto bude nutné přizpůsobit charakter záměru a způsob jeho výstavby
funkčnímu zaměření lesů a krajiny.

Porosty v JZ části trasy (staničení km 0,0 až 1,4) jsou zařazeny do kategorie lesů hospodářských - lesy se
zvýšenou funkcí půdoochrannou zejména na těchto souborech lesních typů - stanovištích (2C,1W, 2W,
2Y,2S). Lesním typem, resp. kategorií se řídí i způsob hospodaření. V těchto lesích je ve zralých porostech
předepsán jednotlivý výběr, nebo není plánován žádný zásah (CHKO Český kras). Lesy na uvedených
stanovištích jsou ohroženy zejména suchem a introskeletovou erozí.

Výsledky zoologického průzkumu

Převážná část průběhu trasy plynovodu vede po plochách orné půdy, které jsou ze zoologického hlediska
druhově velmi chudé, s minimální pravděpodobností výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Na
celém úseku trasy bylo vytipováno několik biotopů, kterým byla věnována zvýšená pozornost a na kterých
byl prokázán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů

Přehled zjištěných druhů živočichů na jednotlivých lokalitách

Lokalita č.1: Radotínský potok, foto č. 2
Trasa plynovodu vede přes tok Radotínského potoka, který tvoří s doprovodnou
břehovou vegetací  biokoridor mezi rozsáhlými plochami orné půdy. V  toku
neprokázán výskyt ichtyofauny.

latinský název český název stupeň ohrožení
Buteo buteo káně lesní  
Falco tinnunculus poštolka obecná
Parus major sýkora koňadra
Passer domesticus vrabec domác í

ptáci

Phasianus colchicus bažant obecný
Talpa europaea krtek obecnýsavci
Lepus europaeus zajíc  polní
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Lokalita č.2: Remízky a lesní porosty, foto č. 5 a 6
Jedná se o rozsáhlejš í lesní porosty a remízky s keři.

latinský název český název stupeň ohrožení
Accipiter gentilis Jestřáb lesní ohrožený druh
Columba palumbu Holub hřivnáč
Streptopelia decaocto Hrdlička zahradní
Cuculus canorus Kukačka obecná
Dendrocopos major Strakapoud velký
Troglodytes troglodytes Střízlík obecný
Erithacus rubecula Červenka obecná
Turdus merula Kos černý
Phylloscopus collybita Budníček menš í
Parus major Sýkora koňadra
Parus caeruleus Sýkora modřinka
Sitta europaea Brhlík lesní
Lanius collurio Ťuhýk obecný ohrožený druh
Garrulus glandariu Sojka obecná
Passer montanus Vrabec polní
Fringilla coelebs Pěnkava obecná
Serinus serinus Zvonohlík zahradní
Carduelis chloris Zvonek zelený
Emberiza citrinella Strnad obecný

ptáci

Phasianus colchicu Bažant obecný
Talpa europaea Krtek obecný
Martes foin Kuna skalní
Capreolus capreolu Srnec
Vulpes vulpes Liška obecná
Lepus europaeus Zajíc  polní

savci

Sciurus vulgari Veverka obecná ohrožený druh
Bombus spp. Čmelák ohrožený druhbezobratlí
Formica spp Mravenci ohrožený druh

Lokalita č.3: Pole s remízky a loukami, foto č. 7
Louky a orná půda s remízky a rozptýlenou zelení, ohraničené lesním
porostem.

latinský název český název stupeň ohrožení
Buteo buteo Káně lesní
Columba palumbus Holub hřivnáč
Streptopelia turtur Hrdlička divoká
Cuculus canorus Kukačka obecná
Motacilla alba Konipas bílý
Sylvia atricapilla Pěnice černohlavá
Lanius collurio Ťuhýk obecný ohrožený druh
Garrulus glandarius Sojka obecná
Passer domesticus Vrabec domác í
Passer montanus Vrabec polní
Fringilla coelebs Pěnkava obecná
Emberiza citrinella Strnad obecný
Phasianus colchicus Bažant obecný

ptáci

Columba livia Holub domác í
Talpa europaea Krtek obecný
Capreolus capreolu Srnec

savci

Lepus europaeus Zajíc  polní
Lacerta agilis Ještěrka obecná silně ohrožený

druh
plazi

Anguis fragilis Slepýš křehký silně ohrožený
druh

Lokalita č.4: Údoli s lesními porosty, foto č.8
Lesní porosty s celky jehličnatých i listnatých ploch, přilehlé louky s pastvou
koní..

latinský název český název stupeň ohrožení
Accipiter gentilis Jestřáb lesní ohrožený druh
Falco tinnunculus Poštolka obecná
Columba palumbus Holub hřivnáč
Streptopelia decaocto Hrdlička zahradní
Cuculus canorus Kukačka obecná
Dendrocopos major Strakapoud velký

ptáci

Troglodytes troglodytes Střízlík obecný
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Lokalita č.4: Údoli s lesními porosty, foto č.8
Lesní porosty s celky jehličnatých i listnatých ploch, přilehlé louky s pastvou
koní..

latinský název český název stupeň ohrožení
Erithacus rubecula Červenka obecná
Phoenicurus ochruros Rehek domác í
Turdus merula Kos černý
Turdus philomelos Drozd zpěvný
Sylvia atricapilla Pěnice černohlavá
Sylvia curruca Pěnice pokřovní
Phylloscopus collybita Budníček menš í
Phylloscopus trochilus Budníček větš í
Ficedula hypoleuca Lejsek černohlavý
Parus major Sýkora koňadra
Parus caeruleus Sýkora modřinka
Sitta europaea Brhlík lesní
Garrulus glandarius Sojka obecná
Sturnus vulgaris Špaček obecný
Fringilla coelebs Pěnkava obecná
Serinus serinus Zvonohlík zahradní
Carduelis chloris Zvonek zelený
Coccothraustes
coccothraustes

Dlask tlustozobý

Talpa europaea Krtek obecný
Lepus europaeus Zajíc  polní

savci

Sciurus vulgaris Veverka obecná ohrožený druh
bezobratlí Bombus spp. Čmelák ohrožený druh

Formica spp Mravenci ohrožený druh

Lokalita č.5: Niva toku, foto č.9 a 10
Podmáčená louka s meandrujíc ím korytem potoka, kvalitní vzrostlé olšové
porosty.
latinský název český název stupeň ohrožení
Columba palumbus Holub hřivnáč
Streptopelia decaocto Hrdlička zahradní
Erithacus rubecula Červenka obecná
Phoenicurus ochruros Rehek domác í
Turdus merula Kos černý
Turdus philomelos Drozd zpěvný
Parus major Sýkora koňadra
Parus caeruleus Sýkora modřinka
Sitta europaea Brhlík lesní
Garrulus glandarius Sojka obecná

ptáci

Fringilla coelebs Pěnkava obecná

Lokalita č.6: Mokřad, foto č.11
Podmáčená louka s rákosovými porosty. Na lokalitě byl předpoklad výskytu
obojživelníků, s výjimkou jednoho exempláře ropuchy obecné (Bufo bufo) nebyl
jejich výskyt potvrzen.
latinský název český název stupeň ohrožení

obojživelníc i Bufo bufo Ropucha obecná

Fauna úseku se změnou trasy v (variantní řešení km 10,152 - 12,591) odpovídá fauně dokumentované
v lokalitě 1 a 2 výše uvedeného průzkumu.

Stupeň ohrožení vychází z Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.

Územní systém ekologické stability

Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability.

Pro popis ÚSES zájmového území bylo čerpáno z mapových podkladů Generelu místních systémů
ekologické stability a to Plán místního územního systému ekologické stability, k.ú. Loděnice, Vráž, Vysoký
Újezd (Ing. V. Michalec, 1998),  Generel lokálního systému ekologické stability Český kras (Terplan, říjen
1993) a ÚSES okresu Praha - západ. Z uvedených území byly vybrány prvky ÚSES, které svou polohou
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mají vztah k posuzovanému záměru (jejich umístění je zřejmé z mapové přílohy č. 2 Mapa střetů s
ochranou přírody a krajiny).

Prvky ÚSES v trase plynovodu a nejbližším okolí:

Tab.: Prvky ÚSES okrese Praha - západ

LBK 35 Radotínský potok
částečně funkční, ruderalizované travinnobylinné okraje Radotínského potoka.

LBK 45 Drahelčický potok
částečně funkční, př ítok Radotínského potoka, ruderalizované pobřežní porosty.

LBK 46
Drahelčice-Rudná
částečně funkční, př ítok Radotínského potoka, ruderalizované pobřežní porosty, rákos obecný, lopuch větší,
kopřiva dvoudomá.

RBK 28 Úsek Blýskava-Krahulov
funkční, ochuzená dubohabřina mezi dálnic í a vrchem Krahulov.

NRBK 10 Údolí př ítoku Krahulovského potoka
negunkční, orná půda, břehové porosty malého vodního toku, křovitá lada.

NRBK 11 Krahulovský potok-Loděnický les
částečně funkční, orná půda a louky, keřové porosty v údolí Krahulovského potoka a podél železniční trati.

LBC 65 Holé Vrchy
les, lada s dřevinami na hřbetnici mezi dálnic í a silnic í II. tř., porost zcela nepropustný..

RBC 7 Krahulov
funkřní biocentrum, chuzená dubohabřina na vrchu Krahulov.

Tab.: Prvky ÚSES k.ú. Loděnice, Vráž, Vysoký Újezd

NRBK K/54 Pochvalovská stráň - Karlštejn, Koda.

NRBK K/54
RBK 0-6, 7,8,9

Regionální biokoridor v ose nadregionálního biokoridoru K/54 skládá se z pěti částí propojujíc í biocentra
LBC 6,7,8 a 9. Biokoridor je veden lesními plochami po hřebeni nad loděnickým údolím, z přírodní rezervace
Koda v CHKO Český Kras do regionálního biocentra Blýskava. Přechod přes dálnici je řešen na
nejvhodně jším místě trasy dálnice, na hranicích okresu Beroun a Praha-západ v místě terénní deprese
místní vodoteče. Délka regionálního biokoridoru 2 650m, šířka 50m.

LBC 6 Nalženice
funkční biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, výměra 3,85ha, polokulturní louky a pastviny.

LBC 7
Vrchy
funkční biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, výměra 3ha, lesní biocentrum bohatá buková
doubrava, v části i suchá habrová doubrava, věk 28-111 let.

LBC 9
V Hačkách
funkční biocentrum vložené do regionálního biokoridoru, výměra 2,97 ha, lesní biocentrum na lesním typu
vyschlá buková doubrava.

Tab.: Prvky ÚSES CHKO Český kras

LBK 208 Potok Loděnice
funkční, pobřežní porosty pouze ke hřišti, vlhké louky

NRBC 22
Karlštejn-Koda
Nadregionální biocentrum v trase nadregionálního biokoridoru, převážná část se nachází v 1.
zóně CHKO, výměra 2 695 ha, biocentrum převážně lesního charakteru.

NRBK K 54 Pochvalovská stráň - Karlštejn, Koda.

8. Krajina

Krajinný ráz vychází především z trvalých ekosystémových režimů krajiny, daných základními
ekologickými a přírodními podmínkami krajiny. V rámci antropogenních činností je krajinný ráz dotvářen do
určitého souboru typických přírodních a člověkem vytvářených prvků, které jsou lidmi vnímány jako
charakteristické, identifikující určitý prostor.

Trasa plynovodu prochází zvlněnou krajinou okrajových částí Českého krasu a územím Chráněné krajinné
oblasti Český kras. Zdvižený zarovnaný povrch Českého krasu je rozdělen ostře modelovanými, až 200m
hlubokými údolními zářezy Berounky a jejich přítoků, které mají místy ráz kaňonů. Výšková členitost reliéfu
se pohybuje v rozmezí 150-250m. Osídlení regionu je velmi starého data, přesto se zde nacházejí
rozsáhlé lesní porosty. Na odlesněných plochách převládají pole, místy jsou zachovány xerotermní
trávníky a úhory.

Nejbližší okolí trasy plynovodu lze z velké části charakterizovat jako kulturní, zemědělsky
obhospodařovanou krajinu, s poměrně pravidelně roztroušenými malými či středně velkými sídly.
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9. Hmotný majetek a kulturní památky

Hmotný majetek

V trase plánovaného plynovodu se nenachází žádné stavební objekty, které by byly p ředmětem demolice.

Architektonické a historické památky

Na základě písemného vyjádření pracovníků Městského úřadu Beroun, odboru územního plánování
a regionálního rozvoje, oddělení památkové péče (č.j. 805/05/ÚPRR5-Zí ze dne 8.4.2005) a Městského
úřadu Černošice, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče (č.j. MěÚ-542/2005/Je ze dne
18.4.2005) se v místě projektovaného plynovodu nenachází žádné kulturní památky podléhající zákonu č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Tato písemná vyjádření jsou součástí přílohy č. 5.

Archeologická naleziště

Z hlediska archeologické památkové péče se v posuzovaném případě jedná o území mimořádně
exponované (Svatý Jan, Vráž, Loděnice, Chrustenice, Hořelice, Drahelčice).

Sumarizaci archeologických památek a predikce nových nalezišť v posuzovaného území byly zpracovány
PhDr. Danou Stolzovou z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Výsledky expertízy jsou
součástí oznámení, příloha č. 4.

Území Berounska a sousední Prahy-západ představovalo v pravěku vyhledávanou sídelní oblast. Ve
sledovaném území, či jeho bezprostředním okolí, se můžeme setkat se stopami aktivit prakticky všech
pravěkých kultur (od paleolitu po raný středověk). Sídlištní kontinuita zde tudíž trvá několik tisíc let,
v jejichž průběhu zanechali naši předkové v této krajině stopy v podobě četných movitých i nemovitých
archeologických památek a situací. Popis archeologických lokalit, kterými plynovod prochází nebo jde
v jejich v sousedství jsou obsahem přílohy č. 4.

Provedená archivní rešerše přinesla informace (včetně v odborné literatuře dosud nepublikovaných)
o terénních situacích v nejbližším okolí sledovaného úseku rýhy. Potvrdila mimořádný význam zdejších
lokalit pro poznání historického vývoje osídlení Berounska a středočeského pravěku vůbec.

Konfigurace terénu a dosud zjištěný výskyt archeologických nálezů umožňují předpokládat výskyt dalších
pravěkých objektů při stavbě plynovodu. S velkou pravděpodobností poruší plynovod sídlištní areál
v úseku km 3,2 (L18), km 3,7 - 3,9 (L20-22) a km 11,3 - 12,5 (L63-64). Zároveň není vyloučena existence
dalších lokalit v úseku km 0,4 - 1,2 (L3-4), km 2,8 - 3,2 (L17-18), km 4,7 - 5,0 (L30-32), km 12,3 - 13,7
(L64-66) vytypovaných na základě konfigurace terénu a povrchových sběrů.
Poznámka: Autorka archeologického vyhodnocení v př íloze č. 4 uvádí označení jednotlivých úseků jako L 3 až L66, což jsou lomové
body.

10. Dopravní a jiná infrastruktura

Osou silniční dopravní infrastruktury dotčeného území je dálnice D5, jejíž trasu plynovod volně sleduje.
Přibližně paralelně s dálnicí D5 probíhá silnice II/605. Na tuto osu se napojují v Drahelčicích a Loděnici
silnice II. a III. třídy, které zajišťují obsluhu území. Stav silniční infrastruktury je pro provoz i výstavbu
plynovodu vyhovující.

Intenzity dopravy na silničních komunikacích jsou zřejmé z následujícího obrázku:
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Obr.: Intenzity dopravy na komunikacích dotčeného území (ŘSD, 2000)

Územím prochází přibližně souběžně s dálnicí D5 železniční trať č. 167 Praha - Beroun, pro výstavbu
plynovodu (transport potrubí od výrobce) vyhovující. K dispozici je překládací stanice Nučice, která
navazuje na prostor výstavby plynovodu.

Přítomnost další infrastruktury v území se nevymyká běžnému stavu v urbánních a suburbánních zónách,
přítomny jsou prakticky všechny druhy infrastrukturních sítí. Ve vztahu k provozu a výstavbě plynovodu je
stav infrastruktury vyhovující.

11. Jiné charakteristiky životního prostředí

Pro dotčené území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Zdravotní vlivy a rizika

Provoz plynovodu není zdrojem negativních zdravotních vlivů a rizik. Z plynovodu nejsou prováděny žádné
výpusti do ovzduší, provoz plynovodu není zdrojem hluku ani dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí
nebo zdraví. Rovněž tak občasný pohyb revizních pracovníků (případně jejich vozidel) územím není jakkoli
významným zdrojem negativních zdravotních vlivů. Po dokončení plynovodu bude odpovídat stav území (a
tím i jeho vlivy na zdraví obyvatel) prakticky stávajícímu stavu.

V zásadě jediným obdobím, kdy lze očekávat negativní ovlivnění obyvatel, je období výstavby. Tento vliv je
dočasný a poměrně krátkodobý. Z faktorů ovlivňujících obyvatelstvo v průběhu výstavby je nejvýznamnější
hluk, méně potom znečištění ovzduší.

Dosah hlukově významných vlivů (tj. nad limit stanovený pro období provádění stavebních prací v úrovni
LAeq,T=60 dB, pouze den) je ve špičkových obdobích (zemní práce, provoz buldozeru) do cca 300 metrů,
běžně však mnohem méně. V uvedeném pásmu se již vyskytují některé obydlené objekty rekreačního
charakteru, nelze proto zcela vyloučit některé obtěžující vlivy (dočasné omezení pohody). Nedochází však
k ohrožujícím vlivům (trvalé zdravotní následky). Vzhledem ke krátkodobosti uvedených prací (v jedné
lokalitě nejvýše několik dní se střídavým provozem) nejde o významný problém. V případě nutnosti lze v
citlivých územích najít organizační opatření (zejména omezení doby provozu mechanismů), které zaručí
splnění požadovaných limitů.

Koncentrace znečišťujících látek v ovzduší v průběhu stavebních prací nepřekročí zdravotně významné
hodnoty.

Ostatní vlivy na obyvatelstvo v průběhu výstavby (dočasná dopravní omezení, omezení přístupu do krajiny
apod.) nebudou mít charakter zdravotního ohrožení.

Celkově tedy lze hodnotit možné zdravotní vlivy a rizika jako nevýznamné.

Sociální a ekonomické důsledky

K sociálním vlivům nedochází. Nedochází ani k demolicím nebo vyvlastnění soukromých objektů resp.
pozemků, nedochází proto k přímým ekonomickým vlivům na obyvatelstvo. Trasa plynovodu není
územním plánem určena k trvalé zástavbě, otázka případného znehodnocení stavebních pozemků je proto
irelevantní. Tyto otázky jsou ovšem řešeny mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí.

Počet dotčených obyvatel

Záměr se bezprostředně dotkne několika desítek až stovek obyvatel, vlastnících resp. užívajících objekty
nebo pozemky podél trasy plynovodu.
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2. Vlivy na ovzduší a klima

V průběhu výstavby dojde ke krátkodobému nárůstu emise prašných částic z důvodu terénních úprav,
pohybu stavebních strojů a manipulace se zeminou. Dalším zdrojem znečištění ovzduší budou emise
výfukových plynů stavebních mechanizace a související nákladní a osobní automobilová. Jako vliv lze
rovněž označit emise odpadních plynů vznikajících během svařování a spaliny z provozu motorových pil
při kácení stromů.

Toto zhoršení je vázáno pouze na aktuálně realizovaný úsek. Doba výstavby a tedy i doba provozu
jednotlivých zdrojů bude relativně krátká (každý úsek cca 2 měsíce).

V průběhu provozu nebude hodnocená stavba ovlivňovat kvalitu ovzduší ani klimatické charakteristiky v
zájmovém území.

3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky

3.1. Vliv hluku a vibrací

Provoz

Provoz plynovodu je činností klidovou, bez činnosti aktivních prvků, které by způsobovaly hluk.

Lokálně omezený hluk bude způsobovat údržba ochranného pásma plynovodu (mýcení náletů), kterou
bude nutno provádět v intervalu cca 2 roky. V období provádění prací lze očekávat provoz motorových
křovinořezů a motorových pil, s významnými akustickými vlivy na bezprostřední okolí provádění prací,
nikoli však na vzdálenější oblasti. S ohledem na četnost prací nejde o významný problém.

Ani pojezdy vozidel v průběhu provádění revizí (nejvýše jednotky vozidel denně) nepřekročí hodnotu, při
které by musely být považovány za zdroj dopravního hluku (Liberko, M.: Metodické pokyny pro výpočet
hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996 publikovaná v Příloze Zpravodaje MŽP č. 3/1996).

Při provozu plynovodu nevznikají vibrace, které by mohly ovlivňovat okolí.

Výstavba

Provoz stavebních mechanismů v místě činnosti nepřekročí po dobu provádění prací hodnotu cca
LAeq = 90 dB/10 m (odpovídá provozu buldozeru jako výrazně nejhlučnějšího stroje). To znamená, že
limitní hladina LAeq,T = 60 dB (platná pro období provádění stavebních prací mezi 7.00 až 21.00 hodinou) je
při nepřetržitém provozu nejhlučnějšího stroje dodržena do vzdálenosti nejvýše cca 300 metrů (běžně však
mnohem méně) od místa provádění prací.

Intenzita stavební dopravy v odhadované četnosti nejvýše několika desítek vozidel denně je velmi nízká a
pod úrovní, při které by tento provoz měl být považován za zdroj dopravního hluku (Liberko, M.: Metodické
pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991, novela 1996 publikovaná v Příloze
Zpravodaje MŽP č. 3/1996). Průjezd jednotlivých vozidel stavební dopravy zejména přilehlými obcemi,
jakkoli málo četný, bude ojedinělou akustickou událostí, která může mít v některých případech obtěžující,
nikoli však ohrožující charakter. S ohledem na skutečnost, že po dobu provádění povolených staveb platí
korekce +10 dB k základním limitům hlučnosti, nejde o jakkoli významný problém.

Při výstavbě mohou vznikat lokálně omezené vibrace v důsledku provozu stavebních mechanismů
(hutnění apod.). Tyto vibrace budou utlumeny v podloží již v blízkém okolí svého vzniku a nebudou
ovlivňovat širší okolí. Vibrace stavební dopravy podél dopravních tras jsou zanedbatelné. Trhací práce
nejsou při výstavbě plynovodu využívány.

3.2. Vliv záření a dalších fyzikálních faktorů

Provoz

Při provozu plynovodu nejsou využívány zdroje ionizujícího záření. Plynovod není zdrojem
elektromagnetického záření ani jiných fyzikálních nebo biologických faktorů, které by mohly ovlivňovat
okolí.
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Výstavba

Při výstavbě budou využity pro kontrolu kvality svarů defektoskopické přístroje, založené na principu
ultrazvukového nebo rentgenového vlnění. Tyto přístroje budou využity v souladu s jejich technickými
podmínkami, do životního prostředí nebudou vypouštěny žádné radionuklidy ani nedojde k aktivaci
konstrukce plynovodu nebo okolí. Radioelektronická pojítka (vysílačky, mobilní telefony), použitá při
výstavbě, budou splňovat technické podmínky výrobce, nebudou ovlivňovat okolí nad běžnou míru.

4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu

Povrchová voda

Vlivy na odvodnění území

V současné době je celá trasa plynovodu nezastavěná, tvořená volným terénem. Na celém území dochází
k přirozenému vsakování srážkových vod do terénu.

Realizací záměru nedojde ke zvýšení zpevněných ploch v území a tedy i ke zvýšení povrchového odtoku
na úkor vsaku. Vliv na charakter odvodnění můžeme hodnotit jako nulový.

Vlivy na kvalitu povrchové vody

Při budování plynovodu bude 4 x (+ křížení Drahelčického potoka v km 0,7 - variantní řešení 10,152-
12,591) překřížen vodní tok. Výkopové práce v místě křížení budou prováděny v souladu s legislativními
požadavky. Pro práci v místě křížení budou použity postupy minimalizující možné snížení kvality
povrchové vody. Bude se pravděpodobně jednat o výkop rýhy pro shybku (konečné řešení přechodu zatím
není vyřešeno) ve dně koryta řeky a v přilehlých březích, uložení shybky do rýhy, osazení zatěžovacích
železobetonových sedel, zásyp a obsyp shybky, zpevnění a obnovení poškozených břehů.

Při provozu nebudou produkovány odpadní vody, do povrchových vod nebudou žádné vody vypouštěny.

V rámci výstavby a provozu plánovaného plynovodu by neměla být voda povrchových toků za předpokladu
dodržování technologické kázně bezprostředně ohrožena, a to jak z kvalitativního, tak ani z kvantitativního
hlediska. Přesto nelze určité vlivy na povrchové vody při provádění stavebních prací v blízkosti nebo
v přímém kontaktu s vodními toky zcela vyloučit. Kvalita povrchových vod bude přechodně ovlivněna
kalem z dnových sedimentů nebo ze zemin poškozených břehů. Možným rizikem je i únik technických
kapalin z používaných strojních mechanismů. Pokud k těmto ovlivněním dojde, půjde o však vlivy málo
významné a dočasné.

Podzemní voda

Potenciální vlivy na podzemní vodu v zájmovém území (kvalita, ovlivnění hydrogeologických charakteristik,
vliv na hladinu podzemní vody) je možno kvalitativně odhadnout pouze pro období výstavby. Pro období
provozu je vliv projektovaného záměru na úrovně hladin a směry proudění podzemní vody (nedojde
k částečnému ani trvalému přehrazení zvodně) zanedbatelný.

Výkopové práce budou v celém prostoru probíhat nad hladinou podzemní vody. Současná úroveň terénu
bude zachována, výkopy budou prováděny do hloubky minimálně 1,4 m. Lokálně může být hladina
podzemní vody zasažena při výkopech v okolí vodních toků nebo v jejich nivách. Odkryv však bude
dočasný. V těchto místech je nutno dodržovat příslušná bezpečnostní opatření, neprovádět v prostoru
manipulaci s ropnými látkami a jinými potenciálními kontaminanty. Havarijním řádem musí být stanoven
postup prací při úniku ropných a jiných látek do volného prostoru.

Při dodržení výše uvedených podmínek lze vlivy na podzemní vodu v posuzované oblasti a jejím okolí
souhrnně hodnotit jako nevýznamné. Za běžného provozu tedy nebude její kvalita ani kvantita ohrožena.
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5. Vlivy na půdu

ZPF

Záměr výstavby plynovodu neklade nároky na odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky
budou bezprostředně po krátkém období výstavby zrekultivovány a vráceny k původnímu užití ve lhůtě
kratší než jeden rok (zákon č. 334/92 Sb.).

Vlivem výstavby dojde k objemově významné manipulaci s ornicí (délka trasy po pozemcích ZPF cca
9 km), avšak úrodnost ani mimoprodukční vlastnosti půdy tím nebudou významně ovlivněny. Přesná
bilance zemních prací není v této části projektové dokumentace k dispozici. Kvalifikovaným odhadem byl
celkový objem dočasně přemístěné ornice stanoven na 11 000 m3.

Z hlediska ochrany půd nevyplývají, vzhledem k uvažovanému záměru, žádná omezení.

Při dodržení standardních stavebních postupů by půdní povrch neměl být dotčen větrnou a vodní erozí,
což je dáno zejména rychlostí výstavby (4 km cca 2 měsíce) a okamžitou rekultivací, která bude
následovat ihned po uložení plynovodu.

Z hlediska znečištění půd se při dodržení standardních stavebních postupů při výstavbě plynovodu
nepočítá s negativním vlivem na půdy.

PUPFL

Záměr vyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)1. Rozsah záborů bude upřesněn
v dalším stupni projektové dokumentace. Zábor PUPFL byl předběžně stanoven na cca 2,4 ha (dočasné
odnětí při výstavbě).  V době provozu bude manipulační prostor zúžen na 2 m na každou stranu.

Riziko znečištění půdy způsobené havárií stavebních strojů a dopravních prostředků, je nutno omezit
nasazením vhodných stavebních strojů, zvolením vhodné stavební technologie a zajištěním předepsané
údržby.

Při mýcení porostů a stavebních pracích může být ohrožena celistvost půdního krytu vodní erozí. Vzniku
eroze půd lze však zabránit ponecháním humózního a travního krytu a jeho důslednou údržbou. Ochrana
odlesněných ploch spočívá v opatřeních, která zabrání soustředění povrchově proudící vody do proudů,
které by mohly získat erozní sílu. Odtok ronové vody musí být usměrněn do podoby tenké rozptýlené
vrstvy s malou rychlostí. K tomu je třeba, aby byl udržován souvislý půdní kryt s travní vegetací, který
nebude poškozován pojezdy a prací mechanizmů. Zárodky jeho mechanického porušení musí být ihned
sanovány.

6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Pro hodnocení vzájemného vlivu stavby a horninového prostředí je rozhodující geomechanický stav
horninového podloží. Výkopy budou prováděny do hloubky 1,40 m pod terénem, podmínky uložení potrubí
stanoví podle charakteru horninového prostředí geologický průzkum.

Zastiženy budou převážně horniny kvartérního stáří - spraše, sprašové hlíny, fluviální a deluviální horniny,
méně již budou zasaženy ordovické jílovce, jílovité břidlice, popř. droby nebo křemenné pískovce.

Stavba samotná tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území bez dalších vlivů
na její kvalitu. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat. Přírodní
zdroje a zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny.

                                                  
1 Každý, kdo zamýšlí provést liniovou stavbu, při níž se předpokládá trvalé nebo dočasné odnětí nebo
omezení podle § 15 odst. 1 zákona č. 289/95 Sb., je povinen před zpracováním podkladů k vydání
územního rozhodnutí vyžádat si u orgánu státní správy lesů informace o podmínkách vedení trasy přes
lesní pozemky dotčené zamýšlenou stavbou.
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7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Realizace záměru představuje dočasný zábor území v trase plynovodu o šířce 12-ti m v lesních úsecích a
15-ti m na plochách orné půdy v úseku cca 14 km. Skrytá ornice bude deponovaná v pracovním pruhu a
následně zpětně rozprostřena po záhozu rýhy. Vzhledem k charakteru záměru lze očekávat především
dočasné ovlivnění biotické složky ve fázi realizace záměru. Trvalé ovlivnění je spojeno s průseky lesních
porostů.

Vlivy na faunu a flóru

V trase plynovodu byl proveden botanický a zoologický průzkum, jehož výsledky podrobné jsou uvedeny v
kapitole C II.7 Fauna a flóra.

Na 18-ti zvolených lokalitách trasy plynovodu bylo nalezeno celkem 237 druhů rostlin včetně dřevin. Ze
zvláště chráněných druhů podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.
byl v celé trase plynovodu zjištěn pouze jeden druh rostliny, a to sněženka podsněžník (Galanthus nivalis
L.)(lokalita č. 8), ovšem pouze zplanělá forma z blízké zahrady. Ochrana se na druhy v kultuře a uniklé
z kultury nevztahuje. Dále byly nalezeny dva druhy obsažené v Červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky v kategorii „druh ohrožený“ - žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum L.) (lokalita č. 17)
a rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata L.) (lokalita č. 12). Z kategorie „druh silně ohrožený“ zde byl
nalezen - topol černý (Populus nigra L. agg.) (lokalita č. 14), jedná se zde ovšem o druh často vysazovaný,
tedy jen v nepůvodních výsadbách a náletech. Druhy Červeného seznamu květeny České republiky
nepatří mezi rostliny zvláště chráněné ve smyslu Přílohy č. II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí
České republiky č.395/1992 Sb.

Nejcennějšími lokalitami z hlediska fauny a flóry jsou výslunné stráně nad silnicí v oblasti Holých vrchů u
zahrádkářské kolonie (botanická lokalita 12 a 13), dále vlhké louky a mokřiny u osady Jánská (botanická
lokalita 17 a 18). Na těchto úsecích doporučujeme omezit šířku záboru na minimum (ochranné pásmo
plynovodu) a neumisťovat dočasné deponie zeminy. Průchod plynovodu přes mokřad u silnice (botanická
lokalita 17) doporučujeme řešit protlakem (délka cca 5 m).

Nejvíce patrným z hlediska flory bude kácení dřevin a keřových porostů v trase plynovodu, vč. nutného
záboru. Jedná se zejména o průseky v lesních porostech, dále pak doprovodnou zeleň komunikací,
polních cest a stromořadí podél vodních toku.

Kácení zeleně mimo les je nutno provádět na základě povolení příslušného orgánu ochrany přírody a
krajiny ke kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v úplném znění. Před vlastním kácení dřevin je nutné provést inventarizaci zeleně.

Zoologickým průzkumem byl na jednotlivých lokalitách trasy plynovodu prokázán výskyt celkem osmi
zvláště chráněných druhů živočichů podle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky
č.395/1992 Sb., a to jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio), veverka obecná
(Sciurus vulgaris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha obecná (Bufo
bufo), čmelák (Bombus spp.) a Mravenci (Formica spp.).

Celkový charakter zásahu do biotopů uvedených zvláště chráněných druhů živočichů je v rámci celého
zájmového území minimální. Zásah do biotopu jednotlivých druhů bude pouze dočasný, rušení bude
připadat v úvahu pouze v období realizace záměru. Uvedené zvláště chráněné druhy živočichů byly
nalezeny v širším okolí plynovodu. V samotné trase plynovodu se nenachází hnízdiště chráněných druhů
ani zde nebyly nalezeny mraveniště. Přesto doporučujeme před provedením samotného výkopu projít
trasu plynovodu a provést transfer nalezených druhů, které se zde mohou vyskytovat při průchodu za
potravou.Záměr by měl být realizován mimo vegetační sezónu, aby nebyla narušena hnízdní úspěšnost
zdejší ornitofauny. Vzhledem k tomu, že se na celé trase plynovodu nevyskytuje biotop, který by nebyl
zastoupen v širším okolí trasy a na jehož zachování by byla vázána jakákoliv zdejší populace živočichů se
nedomníváme, že je nutné žádat o výjimku ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a
krajiny.

K ovlivnění fauny a flóry dojde při provádění skrývek povrchových vrstev půd. Je zřejmé, že různé rostlinné
i živočišné druhy mohou být posuzovaným záměrem ovlivněny v různé míře. U některých pohyblivějších
živočichů je možné předpokládat ztrátu biotopu s jeho možnou náhradou v okolních lokalitách (zajíci, ptáci,
hmyz apod.) Některým méně pohyblivým živočichům (brouci) hrozí fyzická likvidace. Další skupinou rostlin
a živočichů jsou většinou velmi početné drobné druhy. Vzhledem k populační dynamice drobných druhů je
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pravděpodobné, že na vhodných okolních stanovištích mohou být jejich početní ztráty nahrazeny. Přesto
doporučujeme před zasypáním výkopové rýhy provést transfer živočichů, nalezených ve výkopové rýze na
vhodná okolní stanoviště.

V době realizace stavby bude okolní fauna a flóra ovlivňována zvýšenými imisemi a hlukem. Hluk v
biologicky snesitelných nebo nepříliš vysokých hladinách je živočichy snášen. Většinou je hluk spojován se
jeho zdrojem, převážně na základě vizuálních vjemů. Pokud pak zdroj hluku a tím i hluk jako jeho součást
nereprezentuje pro živočicha nebezpečí, živočich na tento signál přestane reagovat. Koncentrace imisí a
hladiny hluku však nebudou dosahovat kritických hodnot, jež by mohly vést k významnému poškození
rostlin a živočichů v okolí záměru.

Vlivy na lesní porosty

Průseky lesních porostů budou provedeny v šíři plynovodu, jeho ochranného pásma včetně nezbytného
pracovního pásu určeného pro údržbu plynovodu během provozu, maximálně však v šíři 12ti m. Trasa
plynovodu využívá již stávající průseky lesních porostů (zde bude plynovod uložen souběžně s
plynovodem Středočeské plynárenské a.s.). Jedná se o čtyři počáteční úseky trasy plynovodu (lesní
porosty v trase 0-6,6 km) kde bude kácení omezeno na ší řku 2 m. V úseku Hačka, staničení 6,8 km až 7,3
km je plynovod veden podél lesní cesty, která bude využita k obsluze plynovodu a kácení je zde
minimalizováno na šíři 8m. Jedinými úseky, kde bude nutné kácení nenarušeným lesním porostem v šíři
12 m je tedy úsek Zvaník a Jedlová rokle, staničení 9,4 km až 9,8 km a Blýskava, staničení 9,8 km až 10,1
km.

Tab.: Rozsah kácení lesních porostů v jednotlivých úsecích

Lokalita šířka dotčeného pásu
Záhrabská, staničení 0,0 km až 0,4 km cca 2 m
Nad hadem, staničení 1,2 km až 1,6 km cca 2 m
Jánská, staničení 3,3 km až 3,4 km cca 2 m
Vrchy a U tř í habrů, staničení 5,1 km až 6,6 km cca 2 m
Hačka, staničení 6,8 km až 7,3 km cca 8 m
Zvaník a Jedlová rokle, staničení 9,4 km až 9,8 km cca 12 m
Blýskava, staničení 9,8 km až 10,1 km cca 12 m

Celková délka průseků lesních porostů činí cca 4,3 km, což představuje při různých šířkách jednotlivých
průseků plochu cca 2,43 ha.

K realizaci záměru je nutné požádat příslušný orgán ochrany přírody o udělení souhlasu k vydání
územního rozhodnutí, kterým budou dotčeny lesní pozemky. V případech, kdy je trasa plynovodu vedena
na pozemcích v ochranném pásu lesa, je potřeba žádat o udělení souhlasu k vydání rozhodnutí o umístění
stavby do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Jedná se zejména o alternativní řešení trasy, staničení 7,3 - 8,3
km  a úsek se staničením 3, 4 - 3,5 km.

V průběhu výstavby může dojít k poškození kmenů a kořenových náběhů stromů, které budou
v bezprostředním okolí trasy plynovodu (resp.pracovního pásu). Pojezdy stavebních mechanizmů a
manipulace s nákladem může být příčinou odření kmenové báze a prolamování větví. Zvyšuje se riziko
napadení stromů houbovými chorobami a klesá cena dřevní hmoty. V pracovním úseku, kde takové
nebezpečí hrozí, doporučujeme ochránit stromy odrazníky nebo bedněním. V případě, že dojde k
poškození kmene je nutné ihned provést zatření rány insekticidem.

Na lesních typech 2Y, 2C, 1W, 2S v dotčeném území může docházet ke škodám na lesních porostech
vlivem přísušku v klimaticky sušších letech (potencionálně ohroženy cca 2/3 délky trasy jdoucí přes les).
Vykácení lesního průseku pro plynovod může mít na tuto situaci menší zhoršující vliv. Zejména může dojít
k proschnutí povrchové půdní vrstvy, která v místě průseku nebude chráněna porostem a může
způsobovat škody na podrostu, přirozené či umělé obnově lesa. Všechny tyto vlivy jsou pod ochranou
mateřského porostu minimalizovány. Dále je třeba připomenout také negativní působení vzduchu
proudícího do průsekem otevřených porostních stěn a do porostů. Společně s působením větru, se rozdíly
teplot znásobují a dochází tak k teplotním šokům, případně může docházet až k uschnutí jednotlivých
stromů a mladých sazenic. Kombinace uvedených vlivů může na těchto stanovištích způsobovat oslabení i
starších porostů vůči účinkům biotických činitelů (obaleč, lýkohub, tracheomykóza aj.)

K opačným extrémům dochází vlivem intenzivních srážek, kdy může docházet na extrémních lesních
typech (2Y, 2C, 1W, 2S) k intenzivnímu soustředěnému odtoku a následnému odplavení humózní vrstvy
do níže položených lokalit. Plocha průseku plánované trasy plynovodu je potenciálním zdrojem
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soustředěného odtoku srážkových vod při intenzivních srážkách, kdy může docházet jak k vymývání
humózní vrstvy tak i k povrchové stružkové erozi a vzniku nových tras občasných vodotečí.

V případě otevření návětrné stěny porostu průsekem, může ze západního směru docházet vlivem bořivých
větrů ke vzniku jednorázových vývratů a zlomů, zejména na lesních typech 2H,2V,2B. Vzhledem k
nadmořské výšce, stanovišti, druhovému složení porostů a malé šířce průseku (max. 12 m) mohou být
ohroženy pouze jednotlivé starší a oslabené stromy.

Zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními zákona
289/1995 Sb. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa,
ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější, přitom jsou povinni provést
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí a způsob následné
rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby.

Případné škody na lese, které nelze vyloučit, bude nutné kompenzovat jak v otázce ekonomických ztrát na
dřevní hmotě tak i v  oblasti mimoprodukčních funkcí lesa. Nezanedbatelné riziko vzniku škod vyvolaných
záměrem může trvat i období 10 až 20 let než dojde k zabezpečení porostních okrajů a zapláštění nově
vzniklých porostních stěn.

Otevřené porostní stěny po obou stranách průseku, doporučujeme po výstavbě urychleně zapláštit
výsadbou suchu odolávajících dřevin a keřů (borovice lesní, hloh sp., dřín sp., líska obecná, ptačí zob
obecný). Dále doporučujeme zúžení pracovního pásu po výstavbě (na šířku ochranného pásma
plynovodu). Cílem je vytvořit ochranný plášť lesa a snížit šířku průseku na minimum. U věkově starších
porostů doporučujeme výsadbu rychle rostoucí borovice, u věkově mladších postačí výsadba keřů.
Základní a nejdůležitější částí předcházení škodám způsobeným suchem je na těchto exponovaných
stanovištích snaha o přirozenou obnovu porostů pod ochranou staršího mateřského porostu.

Minimalizovat soustředěný odtok z plochy průseku lze po smýcení porostu a odstranění pařezů srovnáním
plochy průseku tak, aby nedocházelo ke vzniku bezodtokových depresí na ploše průseku a úpravou
povrchu a výrazných erozních rýh, které by mohly soustřeďovat srážky do proudů.

Pro pracovní pruh plynovodu by bylo vhodné vypracovat samostatný speciální projekt mýcení, povrchové
úpravy, rekultivace, zatravnění, zalesnění a následné údržby průseku. Projekt by měl řešit podrobně
všechny etapy stavby od vykácení a vyklizení dřevní hmoty přes likvidaci pařezů a terénní úpravy až po
biotechnické zásahy spojené s výsevem speciálních travních směsí autochtonních druhů travin a bylin.
Projekt by měl také řešit provenienci použitých diaspor – semen a užitých sazenic lesních dřevin (zejména
v CHKO). Všechna tato předem důkladně připravená a projektovaná opatření by měla směřovat
k minimalizaci nepředvídaných událostí během realizace záměru, aby se v žádné etapě nemohlo stát, že
dojde ke splachům půdy, vodní erozi nebo podmínění svahových sesuvů, aby nebyl otevřen prostor
ruderalizaci vykácené plochy a aby naopak na pracovním pásu došlo k urychlenému zapojení drnu a
vytvoření vhodných a stabilních travních  porostů s místním genofondem.

Vlivy na zvláště chráněná území a ekosystémy

Trasa posuzovaného plynovodu je vedena v úseku Vráž-Loděnice v CHKO Český kras. K realizaci záměru
je potřeba získat souhlas orgánu ochrany přírody (Správa CHKO Český Kras) k vydání rozhodnutí o
umístění stavby podle § 44 zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Trasa plynovodu zasahuje
do zejména do třetí a druhé zóny chráněné krajinné oblasti, biotické vlivy jsou popsány v jednotlivých
kapitolách oznámení (vlivy na faunu, floru, lesní porosty, ekosystémy). Pro území CHKO je nejzásadnější
ovlivnění z hlediska zásahu do krajinného rázu. Lze konstatovat, že liniová podzemní stavba plynovodu
nebude mít po ukončení terénních úprav vliv na zachování krajinného rázu. Pohledově viditelné budou
průseky v lesních úsecích.

Trasa plynovodu nezasahuje do žádného z maloplošných zvláště chráněných území a vyhýbá se většině
prvků systému ekologické stability. Výjimku tvoří následující prvky ekologické stability:

Tab.: Prvky ÚSES v trase plynovodu

LBK 35 Radotínský potok
LBK 45 Drahelčický potok
LBK 208 Potok Loděnice
LBC 9 V hačkách
LBC 7 Vrchy
NRBK K/54 osa nadregionálního biokoridoru
RBK 28 Úsek Blýskava-Krahulov
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Křížení malých vodních toků (LBK 35 Radotínský, LBK 45 Drahelčícký a LBK 208 Loděnice) bude řešeno
překopem. Osa nadregionálního biokoridoru K/54 je trasou plynovodu křížena na třech místech. V lesních
biocentrech LBC 9 a LBC 7 bude provedeno kácení dřevin v šířce V hačkách max. 8 m a Vrchy max. 2 m.

Variantní řešení trasování (km 10,152 - 12,591) bude ke křížen LBK 45 v jeho funkční části. Takto
navržené předběžné trasování zasahuje biokoridor v jeho nejširší části. Bylo by nutno vykácet poměrně
značnou část břehových porostů. Z důvodu zachování těchto vzrostlých dřevin, tvořící přirozený koridor
podél toku, navrhujeme posunutí trasy plynovodu resp. křížení potoka o cca 50 m (viz příloha č. 2)
a omezení záboru na šířku 8 m.

Obr.: Návrh změny trasování (variantní řešení km 10,152 - 12,591)

K ovlivnění prvků stability dojde při vlastních stavebních pracích. Lze očekávat zvýšenou hlučnost,
prašnost a zábor území. Jde ovšem o ovlivnění dočasné, po dobu realizace výstavby. Půdní drn bude
uložen po zasypání rýhy na původní místo, budou tedy zachovány původní, resp. aktuální stanovištní
podmínky. Nutné odlesnění v lesních biocentrech bude minimální. V LBC Vrchy bude plynovod veden v
trase již stávajícího plynovodu a nutné odlesnění je minimalizováno na šířku max. 2m. Trasa plynovodu v
LBC V hačkách kopíruje lesní cestu, která bude využita jako obslužná komunikace, kácení bude omezeno
na šířku max. 8 m. Ve všech případech budou dodrženy rozměrové parametry prvků ekologické stability,
který zajišťují jejich funkčnost.

V průběhu stavebních prací lze očekávat negativní ovlivnění vodních toku (Radotínský potok, Drahelčický
potok, potok Loděnice) zákalem vody. Jedná se ovšem o dočasné ovlivnění po dobu trvání stavebních
prací.

Ovlivnění ekosystémů lze předpokládat v místech kde trasa plynovodu prochází liniovými nebo plošnými
porosty dřevin, zde bude nutné udržovat ochranné pásmo bez hluboko kořenících dřevin, tedy původní
ekosystémy se budou moci obnovit pouze v omezené míře.

Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou v trase obchvatu všechny lesní porosty a potoční nivy. K
zásahům do těchto VKP je nutné získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody § 4 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Vlivy na lokality NATURA 2000

Trasa plynovodu prochází územím evropsky významné lokality Karlštejn - Koda CZ 0214017. K realizaci
záměru je potřeba získat stanovisko podle §45 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
příslušného orgánu ochrany přírody (Správa CHKO Český Kras). Trasa plynovodu byla předložena a
konzultována se Správou CHKO Český kras a podle předběžného stanoviska tohoto příslušného orgánu
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lze předběžně vyloučit závažné nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž
ochraně je evropsky významná lokalita určena. Pro vydání stanoviska Správy CHKO Český kras podle §
45 zákona tedy nebude požadováno provedení posouzení podle § 45h a 45i (viz p říloha č. 5).

8. Vlivy na krajinu

Liniová stavba plynovodu bude mít po ukončení terénních úprav zanedbatelný vliv na okolní krajinu. Trvale
vizuálně patrné budou průseky lesních porostů a značení trasy sloupky, které se v území nachází i nyní a
krajinný ráz významně negativně neovlivňují.

9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Vlivy na hmotný majetek

Trasa VTL plynovodu je vedena mimo dosah občanské i jiné zástavby. Hmotný majetek nebude dotčen.

Vlivy na architektonické a historické památky

V místě projektovaného plynovodu 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. Plánovaná stavba nebude mít na architektonické památky žádný vliv.

Vlivy na archeologické památky

Při realizaci záměru se nevylučuje možnost archeologického nálezu v průběhu zemních prací. Kapitola
C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky a příloha č. 4 tohoto oznámení uvádí, že území dotčené
výstavbou je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči ve znění pozdějších předpisů.

Ve smyslu ustanovení výše uvedeného zákona bude nutný archeologický dohled, tj. všechny zemní práce
od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat pracovníky oprávněné
organizace. V případě, kdy budou, skrývkou, výkopem nebo jiným zásahem do terénu, narušeny
archeologické struktury bude nutno provést záchranný archeologický výzkum. V případě nálezu takovéto
struktury může dle významu dojít k ověření či obohacení současných znalostí o historickém využívání
území.

10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu

Vlivy na dopravní nebo jinou infrastrukturu jsou celkově málo významné.

Provoz

Za provozu plynovodu jsou dopravní nároky prakticky nulové, pojezd několika lehkých vozidel měsíčně
neovlivní komunikační síť ani kvantitativně (intenzitu dopravy), ani kvalitativně (stavebně-technický stav
komunikační sítě).

Výstavba

Pohyb špičkově několika málo desítek těžkých nákladních automobilů, lehkých nákladních nebo osobních
automobilů denně se na hlavní komunikační síti (s pozaďovou intenzitou několika tisíc až desítek tisíc
vozidel denně) prakticky neprojeví. Na vedlejších komunikacích (s pozaďovou intenzitou stovek až
jednotek tisíc vozidel denně) může být provoz stavební dopravy patrnější, ani zde však nepřekročí
akceptovatelnou míru.

Těžká technika může ovlivnit stavebně-technický stav některých komunikací. V takovýchto případech by
bylo nutno uvést komunikaci po ukončení výstavby do původního stavu (tato skutečnost je věcí silničního
správního orgánu, je řešena mimo proces EIA). Totéž se týká i případného znečištění komunikací zeminou



VVTL PLYNOVOD PZP HÁJE - PRS DRAHELČICE, ÚSEK VRÁŽ - DRAHELČ ICE
OZNÁ MENÍ ZÁMĚRU

Zakázka/Dokument: C212-04
Vydání: 01

Strana: 58 z 64

FileName: VVTL plynovod_Vráž-Drahelčice.ozn.doc
SaveDate: 30.6.05

vynášenou na komunikace vozidly stavební dopravy. Je zákonnou povinností zajistit očistu vozidel resp.
znečištěné vozovky.

Plynovod kříží řadu komunikací. Pro křížení hlavních komunikací I., II., III. třídy budou využity protlaky,
provoz nebude omezen. Méně významné komunikace (obslužné komunikace, polní a lesní cesty) budou
překopány, což způsobí dočasné omezení provozu.

Jiná infrastruktura nebude prakticky dotčena.

11. Jiné ekologické vlivy

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Plynovod nebude svou přítomností ovlivňovat okolí. Diskutovat lze pouze vlivy v období výstavby (doprava,
hluk stavebních strojů), které však svým rozsahem nepřesahují okolí stavby a přilehlé komunikace. Vlivy
přetrvají po dobu cca 2 měsíce (úsek výstavby 4 km).

III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE

Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Při výstavbě, provozu i následné likvidaci záměru budou dodržovány všechny požadavky vyplývající z
legislativní požadavků a podmínek povolení činnosti. Níže uvedená opatření se vztahují ke konkrétní
posuzované stavbě a konkrétnímu stavu životního prostředí v dotčeném území v jeho citlivých složkách.
Nejsou zde uváděna opatření, která bezprostředně vyplývají z příslušných zákonů či předpisů a všeobecná
nekonkrétní opatření, pokud na ně není kladen zvláštní důraz.

• Pro dobu výstavby zpracovat jednoduchý Povodňový plán a jednoduchý Havarijní plán.
• Výstavbu provést co nejrychleji a výkop ponechat otevřený pouze po nezbytně nutnou dobu.
• Stroje důsledně ponechávat pouze v pracovním pruhu, a to jen po dobu činnosti.
• Mechanizmy odstavovat výhradně na plochy k tomu určené a při delším odstavení je podložit

záchytnými vanami na ochranu před unikajícími ropnými produkty.
• Ve stavebním pruhu neskladovat ropné produkty a jiné látky nebezpečné vodám.
• Tam, kde je to technicky možné, používat biologicky rozložitelná maziva.
• Průběžně provádět preventivní kontroly mechanizmů proti úniku ropných látek. Opravy mechanizmů,

jejich čištění a manipulace s ropnými látkami musí být prováděny pouze na plochách k tomu určených
a náležitě k tomuto účelu vybavených,

• V blízkosti vodních toků volně neskladovat závadné látky nebo lehce odplavitelný materiál.
• Odpady třídit dle jednotlivých druhů (zabránit ředění nebo míšení), zabezpečit je před nežádoucím

znehodnocením, odcizením nebo únikem.
• Při křížení vodních toků dbát zvýšené opatrnosti. Nesmí dojít ke kontaminaci vody únikem

nebezpečných látek (např. olejů).
• Projednat projektové řešení přechodu plynovodu přes vodní toky s jejich správci.
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• Prováděné práce nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, přebytečná zemina musí
být skladována tak, aby nedošlo k jejímu eroznímu smyvu.

• Po dokončení stavebních prací při křížení vodních toků musí být odklizen veškerý materiál, který zde
byl v souvislosti se stavbou uložen nebo napadal do průtočného profilu toku.

• Přebytky kvalitnějších zemědělských půd použít na zvýšení úrodnosti okolních pozemků.
• Kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu (v období listopad -březen).
• U stromů v bezprostřední blízkosti stavby po dobu stavebních prací zajistit ochranu před poškozením

kmene a kořenového systému. Proti mechanickému poškození (pohmoždění kůry, kmene a kořenů,
poškození koruny) vozidly a stavebními stroji doporučujeme oplocení jednotlivých dřevin. Plot by měl
chránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů, daná okapovou linií koruny a
zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny). Pokud, z důvodu nedostatku místa, není možné chránit
celou kořenovou zónu, je nutné alespoň obednit kmen do výše nejméně 2 m. V případě poškození
stromů provést ošetření ran, zatřením fungicidním přípravkem ihned po vzniklém narušení kmene,
větších kořenů a větví apod.

• Pokud dojde k zasažení kořenových systému dřevin je nutné, aby byly kořeny očištěny, zaříznuty a
ošetřeny.

• Otevřené porostní stěny po obou stranách průseku po výstavbě urychleně zapláštit výsadbou suchu
odolávajících dřevin a keřů (borovice lesní, hloh sp., dřín sp., líska obecná, ptačí zob obecný).

• Při práci na lesních pozemcích zabránit soustředěnému povrchovému odtoku - nebezpečí eroze.
• Za vykácené dřeviny provést náhradní výsadba v rozsahu, který stanoví příslušný orgán ochrany

přírody.
• Před provedením samotného výkopu provést záchranný přenos nalezených druhů, které se zde

mohou vyskytovat při průchodu za potravou.
• Před zasypáním výkopové rýhy provést transfer živočichů izolovaných ve výkopové rýze na vhodná

okolní stanoviště.
• Realizovat záměr mimo vegetační sezónu, aby nebyla narušena hnízdní úspěšnost zdejší ornitofauny.
• Na botanických lokalitách 12, 13, 17 a 18 omezit šířku záboru na minimum a neumisťovat dočasné

deponie zeminy.
• Zvážit průchod plynovodu přes mokřad u silnice (botanická lokalita 17, km 3,5 - 3,6) protlakem (délka

cca 5 m).
• Pozemkově zajistit posunutí trasy plynovodu resp. křížení potoka (LBK 45) v km o cca 50 m (variantní

řešení km 10,152-12,591) a omezení záboru na ší řku 8 m.
• Oznámit přípravu stavby Archeologickému ústavu AV ČR v Praze a povolit jemu nebo jiné oprávněné

organizaci na plochách dotčených výstavbou archeologický dozor.
• V případě pozitivní nálezové situace umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

Hlášení o výsledku archeologického dozoru bude předloženo při kolaudaci stavby.
• Při výskytu drobné solitérní architektury (např. Boží muka, kříž, kaplička, zvonička, socha, pomník,

milník apod.) zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna (vyjádření Národního památkového ústavu,
územního odborného pracoviště středních Čech v Praze č.j.3883/2005/b ze dne 6.6.2005).

V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného
VVTL plynovodu (připravují se podklady na dokumentaci pro územní řízení) resp. zkušeností z jiných již
staveb podobného typu. Tomu byla přizpůsobena i úroveň zpracování oznámení, která je zaměřena spíše
na vytipování možností vzniku nepříznivých vlivů než na konkrétní detailní rozbory, ke kterým navíc nejsou
odpovídající podrobné podklady. Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné kritické skutečnosti, které by
bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že se v průběhu zpracování tohoto oznámení
nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by omezovaly spolehlivost
prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Záměr nebyl předložen ve více variantách.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

Mapová a jiná dokumentace, včetně dokladové části je součástí příloh oznámení.

II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE

Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

V této kapitole je obsaženo jednoduché a srozumitelné shrnutí údajů, uváděných v oznámení. Zájemcům o
podrobnější údaje doporučujeme prostudování jednotlivých kapitol oznámení.

Oznámení EIA posuzuje realizací velmi vysokotlakého (VVTL) plynovodu DN 500 PN 63 v úseku mezi
Vráží a Drahelčicemi, dlouhý 13 550 m. Stavba bude realizována ve Středočeském kraji, v okresech
Praha-západ a Beroun, zasáhne do katastrálních území obcí Drahelčice, Loděnice, Vráž, Svatý Jan pod
Skalou, Beroun, Nučice u Rudné, Chrustenice, Hořelice, Vysoký Újezd.

Obr.: Schéma umístění záměru (bez měřítka)

Zahájení stavby se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2007 a její ukončení ve třetím čtvrtletí 2007.

Záměr se bezprostředně dotkne několika desítek až stovek obyvatel, vlastnících resp. užívajících objekty
nebo pozemky podél trasy plynovodu.

Provoz plynovodu není zdrojem negativních zdravotních vlivů a rizik. V zásadě jediným obdobím, kdy lze
očekávat negativní ovlivnění obyvatel a okolního prostředí, je období výstavby. Tento vliv je dočasný a
poměrně krátkodobý. Z faktorů ovlivňujících obyvatelstvo v průběhu výstavby je nejvýznamnější hluk,
méně potom znečištění ovzduší. Z plynovodu nejsou prováděny žádné výpusti do ovzduší, provoz
plynovodu není zdrojem hluku ani dalších faktorů ovlivňujících životní prostředí nebo zdraví. Po dokončení
výstavby plynovodu bude odpovídat stav území (a tím i jeho vlivy na zdraví obyvatel) prakticky stávajícímu
stavu.

V rámci předkládaného oznámení byl zpracován biologický průzkum a vyhodnocení trasy z pohledu
pravděpodobnosti zjištění archeologických nálezů.

Na 18-ti zvolených lokalitách trasy plynovodu bylo nalezeno celkem 237 druhů rostlin včetně dřevin, z toho
pouze jeden zvláště chráněný, a to sněženka podsněžník (Galanthus nivalis L.). Zoologickým průzkumem
byl na jednotlivých lokalitách trasy plynovodu prokázán výskyt celkem osmi zvláště chráněných druhů
živočichů. Celkový charakter zásahu do biotopů uvedených zvláště chráněných druhů živočichů je v rámci
celého zájmového území minimální. Byl vyloučen negativní vliv na území soustavy Natura 2000.
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Provedené archeologické vyhodnocení trasy nevyloučilo vysokou pravděpodobnost archeologického
nálezu. Všechny zemní práce budou prováděné pod archeologickým dohledem, v případě pozitivního
nálezu bude proveden záchranný archeologický výzkum.

Výstavba plynovodu si nevyžádá dočasný ani trvalý zemědělského půdního fondu. Šířka pracovního pásu
na pozemcích ZPF a ostatních pozemcích bude činit 15 m, z toho skrývka ornice bude provedena
v pracovním pruhu nad vlastní rýhou v šířce 4 m. U lesních pozemků dojde k dočasnému omezení, popř.
odnětí, v pracovním pruhu bude provedeno kácení v šířce maximálně 12 m.

    
Podchody pod železnicí ČD, dálnice D5 a silnic I., II. a III. třídy jsou navrženy protlakem (tzn. přechodem
bez narušení povrchu).

Vlivy posuzované části plynovodu na životní prostředí jsou ve všech sledovaných oborech (obyvatelstvo,
ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina, případně jiné) nízké, popř.
míra těchto vlivů je akceptovatelná. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z
důsledného dodržování platných zákonných předpisů, norem, podnikových předpisů a schválených
provozních nebo havarijních řádů.

Významné nepříznivé vlivy jsou eliminovány návrhem opatření (kapitola D.IV. Opatření k prevenci,
vylouční, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů).

Za těchto předpokladů nepředstavuje stavba a provoz plynovodu zdroj negativního ovlivnění území.
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ČÁST H
PŘÍLOHY

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:

Příloha 1  Situace širších vztahů
Příloha 2  Mapa střetů s ochranou přírody a krajiny
Příloha 3  Biologické posouzení záměru
Příloha 4  Vyhodnocení archeologických lokalit
Příloha 5  Bezpečnostní list
Příloha 6  Doklady

- vyjádření příslušného stavebního úřadu
- autorizační osvědčení zpracovatele oznámení
- stanovisko CHKO Český kras
- vyjádření Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče
- vyjádření Městského úřadu Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje,

oddělení památkové péče

KONEC TEXTU OZNÁMENÍ

Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.








