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Ú V O D 
 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí 

„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové 
Město, I. etapa Radostín - Potěhy“  pro firmu MERO ČR a.s., Veltruská 
748,  278 01 Kralupy n. Vltavou, bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona 
č.100/2001 Sb. v platném znění (ve znění zákona č.93/2004 Sb.).  

Investorem této akce je akciová společnost MERO ČR, a.s. 
(mezinárodní ropovody), která je jedinou ropovodní společností na území 
České republiky. Hlavní náplní činnosti a.s. MERO ČR je přeprava ropy 
ropovodním systémem, zásobování rafinérií v České republice, skladování 
státních hmotných rezerv ropy a zajištění bezpečného a ekologicky čistého 
provozu. 

MERO ČR, a.s., vznikla k 1.1.1994 sloučením společností 
PETROTRANS, a.s., Kralupy nad Vltavou, a MERO IKL, a.s., Kralupy nad 
Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší 
výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku.  

Od roku 2002 má MERO ČR, a. s., implementován Integrovaný systém 
řízení, jeho součástí je systém řízení jakosti dle ISO 9001, systém 
environmentálního managementu dle ISO 14001 a systém řízení bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001. 

Ropovody Družba a IKL dopravují do České republiky základní 
surovinu pro zpracovatelský rafinérský a petrochemický průmysl a umožňují 
přijímat ropu různých parametrů ze dvou na sobě nezávislých směrů do 
Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves. Roční přepravní kapacita každého 
z ropovodů je 10 mil. tun. Na Centrálním tankovišti je umístěno 14 ropných 
nádrží o celkové skladovací kapacitě 1,3 milionu m3 ropy.  

MERO ČR, a.s., je vlastníkem a provozovatelem ropovodu Družba, 
ropovodu IKL a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves. Německá část 
ropovodu IKL a tankoviště ropy ve Vohburgu an der Donau, jsou provozovány 
prostřednictvím dceřiné společnosti MERO Pipeline, GmbH, se sídlem v 
bavorském Vohburgu nedaleko Ingolstadtu. Tankoviště ve Vohburgu má 
skladovací kapacitu 200.000 m3.  

Ropovod Družba DN 500 (20"), včetně zdvojeného potrubí DN 
700/500 (IRČ, 28"/20") a odbočky DN 200 (8") zásobuje ropou přímo rafinérie 
PARAMO Pardubice, a rafinérie České rafinérské, a.s. Kralupy a Litvínov. 
Ropovod Družba je napojen i na CTR Nelahozeves, kam je možno čerpat 
ropu do zásobníků a v případě potřeby lze z CTR Nelahozeves čerpat ropu 
zcela samostatně, do jednotlivých výše uvedených rafinérií. 

Na území České republiky ropovod vstupuje do katastrálního území 
Hodonín, přechodem řeky Moravy shybkou (km 0,00 je střed řeky Moravy). 

Ropovod IKL DN 700 začíná v SRN v bavorském Vohburgu an der 
Donau, kde navazuje na ropovod TAL, vedoucí z italského Terstu. Na území 
SRN končí ropovod IKL na bavorsko-české hranici v Rozvadově, odkud 
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pokračuje na území České republiky až do Centrálního tankoviště ropy v 
Nelahozevsi. 

Přes Centrální tankoviště je ropovod IKL DN 700 propojen 
s ropovodem Družba DN 500 a s ropovodem DN 350. Toto propojení a 
vybavení CTR čerpacím zařízením umožňuje zásobování rafinérií Paramo 
Pardubice, ČeR a.s. Kralupy a ČeR a.s. Litvínov ropou z ropovodu IKL. 
V nádržích CTR je také možné míchání jednotlivých druhů ropy dle 
požadavků jednotlivých odběratelů. 

Ropovod IKL je vybaven dálkovým řídícím, komunikačním a 
zabezpečovacím systémem, špičkovou protikorozní ochranou a je aktivně 
chráněn účinnou katodickou ochranou. Svou technickou úrovní, včetně 
požadavků na ochranu životního prostředí, je nejmodernějším a 
nejbezpečnějším (splňuje 5. bezpečnostní stupeň) dálkovodem v Evropě. 

Na liniové části ropovodu jsou umístěny dálkově ovládané armatury. 
Tyto armatury se používají v případě nutnosti nebo havárie, a to k rozdělení 
trasy na jednotlivé úseky. Tímto opatřením lze snížit množství případně uniklé 
ropy do volného prostoru. Ropovod je kontrolován pochůzkovou službou a 
leteckou kontrolou.  

Schéma ropovodní sítě v České republice je na následujícím obrázku. 
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Předmětem záměru, posuzovaného v tomto oznámení, je realizace 
první etapy zdvojení ropovodu Družba mezi obcemi Radostín a Potěhy 
v délce 26 km, na kterou bude navazovat druhá etapa v úseku Potěhy - areál 
ČS Nové Město v délce 36 km. Pro druhou etapu bude zpracováno 
samostatné oznámení EIA. Celková délka intenzifikace nového potrubí je cca 
62 km. Celá trasa vede dvěma kraji – krajem Vysočina a Středočeským a 
třemi okresy (Havlíčkův Brod, Kutná Hora a Kolín).  

Posuzovaná trasa první etapy je vedena Krajem Vysočina 
(okresem Havlíčkův Brod) a Středočeským krajem (okresem Kutná 
Hora). Do okresu Kolín první etapa nezasahuje. 

Vedení trasy je patrno z mapy uvedené v příloze H.1. tohoto 
oznámení. 

Podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla projektová 
dokumentace pro výběr staveniště (VS) vypracovaná firmou HW PROJEKT 
s.r.o., Pod Lázní 1026/2, Praha 4, dále pak podrobná rešerše a průzkumy 
celého dotčeného území. 

Navržená trasa nového potrubí je vedena v těsném souběhu se 
stávajícím potrubím DN 500 ve vzdálenosti 1 – 4 m dle terénních podmínek. 
Potrubí bude položeno do stávajícího zabezpečovacího pásma ropovodu, 
které je dle ČSN 65 0204  čl. 64 stanoveno na 5 m od trasy dálkovodu. 
V koridoru  vede také vysokotlaké plynovodní potrubí (RWE Transgas) a 
produktovod (Čepro). 

Stavba  je umístěna na zemědělsky obdělávaných pozemcích a 
částečně prochází i lesními úseky. Co se týká reliéfu krajiny, jedná se o mírně 
zvlněný terén.  Přístup k celé plánované trase stavby je umožněn ze 
stávajících obslužných komunikací. Pro vlastní stavbu není potřeba provádět 
žádná zvláštní opatření.  

Při průchodu lesními úseky se stavba dotkne ochranného pásma lesa. 
V rámci projektové dokumentace budou zpracovány podklady pro žádosti o 
povolení vstupu do těchto ochranných pásem. Stejné je to s ochrannými 
pásmy silnic, železnic a vodních toků. 

V prostoru stavby dojde na některých úsecích trasy ke  kácení lesní a 
mimolesní zeleně. Vzhledem k umístění nového potrubí do stávajícího 
zabezpečovacího pásma bude kácení omezeno na nezbytně nutnou míru. 
Obecně se předpokládá rozšíření stávajícího pásma o max. 2 m na jednu 
stranu dle konkrétních podmínek terénu.  

V rámci tohoto v oznámení EIA byly týmem specialistů zpracovány 
podrobné biologické průzkumy celého území, kterým trasa prochází, a 
byla navržena ochranná opatření pro vlastní výstavbu i následné rekultivace 
po jejím skončení. 

V rámci projektové dokumentace pro územní řízení budou vstupy na 
tato území a navržená opatření projednány s příslušnými správci území.   

Hlavním důvodem pro výstavbu zdvojení ropovodu je zajištění 
dopravních kapacit surové ropy do České republiky a bezporuchový provoz 
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se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu a s důrazem na ekologickou 
ochranu krajiny. Proto přistupuje provozovatel stávajícího ropovodu „Družba“ 
k prodloužení již realizovaného stávajícího úseku zdvojení potrubí Rajhrad – 
Radostín o nový úsek Radostín – ČS Nové Město u Kolína, jehož první etapa 
do obce Potěhy je předmětem tohoto oznámení. 

Filozofie provozu vychází v zásadě z požadavku, že provoz dálkovodu 
musí být co nejbezpečnější a nejspolehlivější. Z toho plyne, že musí být 
zajištěna co nejrovnoměrnější, kontinuální a bezporuchová doprava ropy 
v celé trase ropovodu. 

Významným kriteriem je dále přesnost. Z tohoto důvodu je třeba zajistit 
řízení průtoků v určitých ekonomických hranicích. 

Dalším požadavkem je, že provoz dálkovodu musí být v maximální 
míře hospodárný a jednoduchý, aby mohl být co nejvíce omezen počet 
vysoce kvalifikovaného personálu a na druhé straně omezena poruchovost 
na nejnižší míru. 

Pro zajištění centrálně řízeného, částečně automatizovaného provozu 
se předpokládá použití odpovídajícího dálkového řídícího systému. Kontrola 
bezpečnosti ropovodu bude přenášena co nejvíce na mechanické a elektrické 
zařízení. Pro účely kontroly a obsluhy se předpokládá lokální řízení. 

Součástí pokládky nového potrubí bude i výstavba nových armaturních 
šachet. Tyto šachty budou umisťovány do areálu stávajících armaturních 
šachet, ke kterým jsou již vybudovány příjezdné komunikace a přípojky el. 
energie. Nové  armaturní šachty budou zapojeny do centrálního řídícího 
systému přes stávající elektrodomky a  stávající optický kabel. 

Celý záměr zdvojení ropovodu je postupně realizován v několika 
etapách. Zahájení realizace posuzované etapy Radostín - Potěhy se 
předpokládá v březnu roku 2008. 

Toto oznámení popisuje komplexně výstavbu zdvojení ropovodu v celé 
trase 1.etapy v délce 26 km, a to jak vlastní pokládku potrubí ropovodu, tak i 
výstavbu armaturních šachet a dalších objektů, které jsou k provozu 
ropovodu nezbytné. 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové 
Město, I. etapa Radostín - Potěhy“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
ropovodu o délce 26 km a průměru DN 500 mm zařazen do kategorie II 
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 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.“ 

V kategorii I. jsou v bodě 3.7 zařazeny „Dálkové produktovody pro 
dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km a průměru nad 
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800 mm.“ Posuzovaný ropovod má průměr 500 mm, z tohoto důvodu není do  
kategorie I. bodu 3.7 zařazen.  

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného 
zákona. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba zasahuje do území dvou 
krajů, bylo požádáno Ministerstvo životního prostředí o rozhodnutí, zda 
příslušným úřadem bude Krajský úřad Středočeského kraje nebo 
Krajský úřad Vysočina.  

V § 6 zákona č.100/2001 Sb. je uvedeno: Pokud je záměr navrhován 
na území více krajů, zasílá oznamovatel oznámení Ministerstvu životního 
prostředí (dále jen „ministerstvo“). V tomto případě ministerstvo rozhodne o 
tom, který krajský úřad je příslušný k provedení posouzení, a postoupí mu 
neprodleně oznámení k dalšímu řízení. 

Ministerstvo životního prostředí ve svém sdělení ze dne 5.6.2007 
rozhodlo, že „vzhledem k tomu, že je třeba zajistit jednotný postup 
příslušného úřadu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí u obou 
plánovaných etap, a protože příslušným úřadem k zajištění procesu 
posuzování u druhé etapy je podle zákona č.100/2001 Sb. Krajský úřad 
Středočeského kraje, bude i první etapa intenzifikace ropovodu 
zajišťována Krajským úřadem Středočeského kraje.“ Kopie rozhodnutí 
MŽP je v příloze tohoto oznámení. 

Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona 
č.100/2001 Sb. 

V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“. 

 Čtenář najde v části  B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a 
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových 
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny 
známé vstupy a výstupy z této stavby. 

 V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“je 
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory, 
krajiny a ekosystémů. V rámci popisu stávajícího stavu životního prostředí 
v daném území byl na lokalitě pro navrhovanou výstavbu proveden v rámci 
oznámení EIA podrobný biologický průzkum. Výsledky těchto průzkumů 
jsou uvedeny v příloze oznámení a shrnuty v části C.II. 

 V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní 
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a 
zdraví obyvatel, které může stavba představovat. 
 V závěru oznámení je uvedena v přílohách v mapové části situace 
celé trasy s vyznačením přechodů silnic, železnic a vodních toků a rovněž je 
zde přiložena fotografická dokumentace lokalit pro navrhovanou výstavbu a 
jejich okolí. 
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ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1      Oznamovatel: 
  INPRO Moravia, s.r.o. 

 Schwaigrovo náměstí 621 
768 61  Bystřice pod Hostýnem 
 IČO: 262 25 557,  DIČ: CZ26225557 
Zástupce oznamovatele: 
Ing. František Vaculík, jednatel společnosti 
Telefon: 573 378 319 

 
A.2 Investor:

 MERO ČR a.s. 
Veltruská 748, 278 01  Kralupy nad Vltavou 
IČO:  60193468 DIČ:  CZ60193468  
Zástupce investora:  
Ing. Vít Tůma, provozně – technický ředitel 
Telefon: 315 701 111 
 

 

A.3 Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 
Ing. Jiří Blažek, CSc. 
LI-VI Praha spol. s r.o. 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Telefon: 222 580 933 

 
A.4 Projektant: 
  HW PROJEKT, s.r.o. 
  V Štíhlách 1254/9, 142 00  Praha 4 

Kancelář: Pod Lázní 1026/2 
140 00  Praha 4 - Nusle 
Ing. Milan Horejš 
telefon: 241 400 949 
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ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU
 
B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU 
 

„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku 
Radostín – Nové Město, I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 
 

B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 
 
V zájmu zajištění dopravních kapacit surové ropy do České republiky, 

bezporuchový provoz se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu 
s důrazem na ekologickou ochranu krajiny, přistupuje provozovatel 
stávajícího ropovodu „Družba“ k prodloužení stávajícího úseku zdvojení 
potrubí Rajhrad – Radostín o nový úsek Radostín – ČS Nové Město u Kolína.  

Záměr investora, popisovaný v tomto oznámení, představuje výstavbu 
první etapy zdvojení ropovodu Družba v délce 26 km, na kterou bude 
navazovat druhá etapa v úseku Potěhy - areál ČS Nové Město v délce 36 km. 
Pro druhou etapu bude zpracováno samostatné oznámení. Celková délka 
intenzifikace nového potrubí pro obě etapy dosahuje 62 km. Celková trasa 
vede dvěma kraji – krajem Vysočina a Středočeským a třemi okresy 
(Havlíčkův Brod, Kutná Hora a Kolín). Posuzovaná první etapa do okresu 
Kolín nezasahuje. 

Navržená trasa nového potrubí je vedena v těsném souběhu se 
stávajícím potrubím DN 500 ve vzdálenosti 1 – 4 m dle terénních podmínek. 
Potrubí bude položeno do stávajícího zabezpečovacího pásma ropovodu, 
které je dle ČSN 65 0204  čl. 64 stanoveno na 5 m od trasy dálkovodu. 
V koridoru  vede také vysokotlaké plynovodní potrubí (RWE Transgas) a 
produktovod (Čepro). 

Stavba  je umístěna na zemědělsky obdělávaných pozemcích a 
částečně prochází i lesními úseky. Co se týká reliéfu krajiny, jedná se o mírně 
zvlněný terén.  Přístup k celé plánované trase stavby je umožněn ze 
stávajících obslužných komunikací. Pro vlastní stavbu není potřeba provádět 
žádná zvláštní opatření.  

Při průchodu lesními úseky se stavba dotkne ochranného pásma lesa. 
V rámci projektové dokumentace budou zpracovány podklady pro žádosti o 
povolení vstupu do těchto ochranných pásem. Stejné je to s ochrannými 
pásmy silnic, železnic a vodních toků. 
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V prostoru stavby dojde ke  kácení lesní a mimolesní zeleně. 
Vzhledem k umístění nového potrubí do stávajícího zabezpečovacího pásma 
bude kácení omezeno na nezbytně nutnou míru. Obecně se předpokládá 
rozšíření stávajícího pásma o max. 2 m na jednu stranu dle konkrétních 
podmínek terénu. Toto bude podrobně zpracováno v dokumentaci pro 
územní řízení a projednáno s příslušnými správci území.   

 
 

B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
 

Celková situace trasy I. etapy zdvojení ropovodu Družba v úseku 
Radostín – Potěhy je uvedena v příloze tohoto oznámení. V následujícím 
textu je vedení trasy slovně popsáno. 

Popis trasy po jednotlivých krajích a okresech: 
 

Okres Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina) 
Nové potrubí začíná v areálu stávajícího koncového zařízení ropovodu 

IRČ u obce Radostín.  Je vedeno stále v souběhu s ropovodem Družba DN 
500  na sever a prochází mezi obcemi Skuhrov – Olešná v souběhu se silnicí 
č.I/38, východně kolem obce Kámen. Zde je u silnice na Jiříkov umístěna 
armaturní stanice Kámen. Dál pokračuje směrem severozápadním přes k.ú. 
Proseč a míjí východně obec Habry. Nad touto obcí křižuje silnici I/38 a vede 
dále podél této silnice. Po západní straně obchází obec Frýdnava a vstupuje 
na k.ú. obce Golčův Jeníkov. Na začátku obce u zemědělského areálu je 
umístěná armaturní stanice Golčův Jeníkov. Město Golčův Jeníkov obchází 
trasa též západně a dál vede podél silnice I/38 k obci Podmoky. 
Severovýchodně od obce Podmoky opouští trasa ropovodu území okresu 
Havlíčkův Brod. 

Trasa ropovodu v okrese Havlíčkův Brod prochází těmito k.ú.: 
Radostín, Olešná, Skuhrov, Kámen, Proseč, Habry, Rybníček, Frýdnava, 
Golčův Jeníkov a Podmoky. 

 

Okres Kutná Hora (Středočeský kraj) 
Do okresu vstupuje trasa ropovodu na území obce Bratčice, sleduje 

souběžně silnici  I/38 ve vzdálenosti 300 -500 m, křižuje silnici Bratčice – 
Mostovice, severovýchodním  směrem obchází obec Bratčice, křižuje silnici 
Potěhy – Horky, obchází obec Potěhy nad areálem ZD. Zde je umístěn areál 
armaturní stanice Potěhy. V tomto místě je první etapa ukončena. 

Trasa první etapy ropovodu v okrese Kutná Hora prochází k.ú. 
Bratčice a  Potěhy. 

Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1. 
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Stavba je situována převážně na zemědělských pozemcích. Většinou 
se jedná o soukromé pozemky. Se všemi majiteli pozemků bude sepsána 
dohoda o zřízení věcného břemene na trasu ropovodu. Tam, kde bude trvalý 
zábor nových pozemků nutných pro modernizaci ropovodu, jedná se o areály 
armaturních stanic, musí být před vydáním stavebního povolení sepsána 
smlouva s majiteli o prodeji těchto pozemků.  

Součástí pokládky nového potrubí bude i výstavba nových armaturních 
šachet. Tyto šachty budou umisťovány do areálu stávajících armaturních 
šachet, ke kterým jsou již vybudovány příjezdné komunikace a přípojky el. 
energie. Nové  armaturní šachty budou zapojeny do centrálního řídícího 
systému přes stávající elektrodomky a  stávající optický kabel. 

Před zahájením stavebních prací není nutné dělat zvláštní přípravu 
území. V okolí stávajících armaturních stanic bude zřízena plocha pro 
výstavbu nové armaturní šachty.  

V následující tabulce je uveden přehled katastrálních území, kterými 
trasa I. etapy zdvojení ropovodu prochází. 

 

Kraj Okres Katastrální území Kód 
katastrál. 

území 
Vysočina Havlíčkův Brod Radostín u Havlíčkova 

Brodu 
738361 

Vysočina Havlíčkův Brod Olešná u Havlíčkova Brodu 710296 

Vysočina Havlíčkův Brod Skuhrov u Havlíčkova 
Brodu 

749036 

Vysočina Havlíčkův Brod Kámen u Habrů 662381 

Vysočina Havlíčkův Brod Proseč u Kamene 662399 

Vysočina Havlíčkův Brod Habry 636479 

Vysočina Havlíčkův Brod Rybníček u Habrů 743909 

Vysočina Havlíčkův Brod Frýdnava 635197 

Vysočina Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov 635481 

Vysočina Havlíčkův Brod Podmoky u Golčova 
Jeníkova 

635537 

Středočeský Kutná Hora Bratčice u Potěh 726389 

Středočeský Kutná Hora Potěhy 726419 
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B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI 
ZÁMĚRY 

Charakterem záměru „„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 
v úseku Radostín – Nové Město, I. etapa Radostín - Potěhy“ je výstavba 
zdvojení stávajícího ropovodu Družby v délce 26 km (i. etapa). 

Stavba je pokračováním komplexní modernizace stávajícího ropovodu, 
která byla provedena na světové špičkové úrovni v letech 1996-2006, došlo 
k výměně všech stávajících hlavních uzávěrů na trase, komplexní 
rekonstrukci šachet, tak aby splňovaly podmínky nepropustnosti (hlavně 
ropných látek), zavedení komplexního řídícího systému na celé trase 
ropovodu s hlavním střediskem v CTR Nelahozeves. Tento nově instalovaný 
systém je propojen s novým řídícím systémem firmy Transpetrol ve 
Slovenské republice. Nově vybudovaný systém bude neustále vyhodnocovat 
stav provozu celého ropovodu. Při zjištění  jakékoliv poruchy budou čerpadla 
v čerpacích stanicích vypnuta do 10 sekund. Uzávěry na trase ropovodu 
budou uzavřeny do 3 minut. Úseky mezi jednotlivými armaturními stanicemi, 
jsou rozděleny tak, aby při poruše v ekologicky zatíženém území nevyteklo 
pokud možno větší množství než 300 m3, a to v časovém úseku do 3 hodin 
po havárii. Do této doby musí být únik ropy dle navržených havarijních plánů 
zastaven. Nové potrubí bude plně zapojeno do výše uvedeného řídícího 
systému a bude splňovat všechny ekologické normy a zákony. 

Trasa zdvojení je v terénu navržena v souběhu se stávajícím potrubím 
DN 500 ve vzdálenosti  1 – 4 m dle terénních podmínek. Potrubí bude 
položeno do stávajícího zabezpečovacího pásma ropovodu, které je dle ČSN 
65 0204  čl. 64 stanoveno na 5 m od trasy dálkovodu. V koridoru  vede také 
vysokotlaké plynovodní potrubí (RWE Transgas) a produktovod (Čepro). 

Stavba  je umístěna na zemědělsky obdělávaných pozemcích a 
částečně prochází i lesními úseky. Co se týká reliéfu krajiny jedná se o mírně 
zvlněný terén.  Přístup k celé plánované trase stavby je dobrý ze stávajících 
obslužných komunikací. Pro vlastní stavbu není potřeba provádět žádné 
zvláštní opatření.  

Při průchodu lesními úseky se stavba dotkne ochranného pásma lesa. 
V dalším stupni PD budou zpracovány projektové podklady pro žádosti o 
povolení vstupu do těchto ochranných pásem. Stejné je to s ochrannými 
pásmy silnic, železnic a vodních toků. Jednotlivá křížení jsou popsaná 
v dalších částech  zprávy. 

Trasa ropovodu  se dotýká řady ochranných pásem stávajících cizích 
podzemních a nadzemních zařízení. 

Stavba je situována převážně na zemědělských pozemcích. Většinou 
se jedná o soukromé pozemky. Se všemi majiteli pozemků bude sepsána 
dohoda o zřízení věcného břemene na trasu ropovodu. Tam, kde bude trvalý 
zábor nových pozemků nutných pro modernizaci ropovodu, jedná se o areály 
armaturních stanic, musí být před vydáním stavebního povolení sepsána 
smlouva s majiteli o prodeji těchto pozemků.  
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Před zahájením stavebních prací není nutné dělat zvláštní přípravu 
území. V okolí stávajících armaturních stanic bude zřízena plocha pro 
výstavbu nové armaturní šachty.  

Vzhledem k tomu, že výstavba ropovodu bude prováděna 
v zabezpečovacím  pásmu stávajícího ropovodu, nebude mít tato stavba 
žádné zvláštní požadavky z hlediska uvolnění místa stavby. 

Realizací stavby, dojde k částečnému omezení provozu ropovodu. 
Termíny odstávek budou přesně projednány a odsouhlaseny s investorem a 
rafineriemi, tak aby nedošlo k velkému omezení provozu. 

Výstavba zdvojení ropovodu nebude bezprostředně navazovat na 
žádné jiné investiční akce a po dokončení stavby bude provedena kompletní 
rekultivace stavbou dotčených pozemků. 
 

 
B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, 

VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A 
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. 
ODMÍTNUTÍ

 
Hlavním důvodem pro výstavbu zdvojení ropovodu je celková 

modernizace ropovodu Družba, jejímž cílem je zajištění dopravních kapacit 
surové ropy do České republiky a bezporuchový provoz se zaměřením na 
zvýšení bezpečnosti provozu a s důrazem na ekologickou ochranu krajiny.  

Proto přistupuje provozovatel stávajícího ropovodu „Družba“ 
k prodloužení již realizovaného stávajícího úseku zdvojení potrubí Rajhrad – 
Radostín o nový úsek Radostín – ČS Nové Město u Kolína, jehož první etapa 
do obce Potěhy je předmětem tohoto oznámení. 

Provoz dálkového ropovodu musí být co nejbezpečnější a 
nejspolehlivější. Z toho plyne, že musí být zajištěna co nejrovnoměrnější, 
kontinuální a bezporuchová doprava ropy v celé trase, významná je i 
přesnost měření průtoků, hospodárnost a jednoduchost řízení  

Součástí pokládky nového potrubí bude i výstavba nových armaturních 
šachet. Tyto šachty budou umisťovány do areálu stávajících armaturních 
šachet, ke kterým jsou již vybudovány příjezdné komunikace a přípojky el. 
energie. Nové armaturní šachty budou zapojeny do centrálního řídícího 
systému přes stávající elektrodomky a  stávající optický kabel. 

Trasa intenzifikace ropovodu - nové potrubí DN 500  - je navržena do 
zabezpečovacího pásma stávajícího ropovodu  (5 m na každou stranu). 
Obecně je trasa uložena vpravo od stávajícího potrubí ve směru toku. Při 
zpracování dalšího stupně pro územní řízení bude poloha trasy upřesněna -  
zvláště v kritických místech vedení podél vodních ploch rybníků. V těchto 
místech bude podrobný návrh trasy zakreslený do katastrální mapy, 
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s podsvícením ortofotomapy, konsultován s příslušným odborem ochrany 
přírody a vlastníkem či správcem vodní plochy. 

Z charakteru záměru – intenzifikace stávajícího ropovodu jeho 
zdvojením – vyplývá jednoznačně umístění nové potrubní trasy v paralelním 
souběhu se stávající trasou. Proto nebylo uvažováno s jinými variantami. 

Výstavba v ochranném pásmu stávajícího ropovodu a dalších 
produktovodů a vedení je optimálním řešením z ekonomického hlediska i 
z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní prostředí. 

Vedení stávající trasy je optimální i proto, že trasa se důsledně vyhýbá 
obytné zástavbě a dalším objektům i cenným přírodním lokalitám, a 
představuje tak pouze minimální zásah do krajiny i zeleně v daném území. 
Nebude tedy představovat významný negativní vliv na životní prostředí, 
nevyžaduje odstranění stávajících staveb ani jiný podstatnější zásah do 
hmotného majetku. Způsob křížení se silničními a železničními stavbami, 
vodními toky, průchod terénními zlomy a dalšími překážkami je po technické i 
bezpečností stránce zcela vyřešen a mnohonásobně vyřešen na již 
realizovaných úsecích trasy ropovodu, takže nelze očekávat, že by výstavba 
v tomto úseku představovala zvýšená rizika. 
 
 

B.I.6. POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO  A 
TECHNOLOGICKÉHO  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 

 
a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení 

Počátkem posuzované stavby je současný areál koncového zařízení 
Radostín a koncem stavby I. etapy je současný areál Potěhy. Celková délka 
této etapy je 26 km.  V areálu Potěhy je stávající odbočka DN 200 do Parama 
Pardubice.. Navržená trasa nového potrubí je vedena v těsném souběhu se 
stávajícím potrubím DN 500 ropovodu Družba. 

Trasa je v terénu navržena v souběhu se stávajícím potrubím DN 500 
ve vzdálenosti  1 – 4 m dle terénních podmínek. Potrubí bude položeno do 
stávajícího zabezpečovacího pásma ropovodu, které je dle ČSN 65 0204  čl. 
64 stanoveno na 5 m od trasy dálkovodu. V koridoru  vede také vysokotlaké 
plynovodní potrubí (RWE Transgas) a produktovod (Čepro). 

Součástí pokládky nového potrubí bude i výstavba nových armaturních 
šachet. Tyto šachty budou umisťovány do areálu stávajících armaturních 
šachet, ke kterým jsou již vybudovány příjezdné komunikace a přípojky el. 
energie. Nové  armaturní šachty budou zapojeny do centrálního řídícího 
systému přes stávající elektrodomky a  stávající optický kabel. 

V následující tabulce je uvedeno členění stavby na stavební objekty 
(SO) a provozní soubory (PS) 
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Radostín Skupina objektů  SO  15-17 

SO Ježková komora  - napojení 

SO oplocení 

PS strojní část  

PS motorové rozvody 

PS SŘTP (SCADA) 

PS stavební elektroinstalace 

Kámen Skupina objektů  SO  15-18 

SO armaturní šachta  

SO oplocení 

PS strojní část  

PS motorové rozvody 

PS SŘTP (SCADA) 

PS stavební elektroinstalace 

Golčův Jeníkov Skupina objektů  SO  15-19 

SO armaturní šachta  

SO oplocení 

PS strojní část  

PS motorové rozvody 

PS SŘTP (SCADA) 

PS stavební elektroinstalace 

Potěhy Skupina objektů  SO  15-20 

SO armaturní šachta  

SO oplocení 

PS strojní část  

PS motorové rozvody 

PS SŘTP (SCADA) 

PS stavební elektroinstalace 
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Potrubní část 
 
Zemní práce 

Pro zemní práce při výstavbě ropovodu (přípravu pracovního pruhu, 
hloubení rýhy, zásypy a konečné úpravy) platí ČSN 73 3050 "Zemní práce" a 
ČSN 65 0204 "Dálkovody hořlavých kapalin". 
 
Příprava pracovního pruhu 

Šířky pracovních pruhů budou s ohledem na světlosti potrubí navrženy 
takto: 

• v úsecích se snímáním ornice .................................... 20 m 
• v lesních úsecích ......................................................... 16 m 

 
Pracovní pruhy budou rozšířeny v místě otoček, u přechodů silnic, u 

vodotečí a v místech horizontálních změn trasy. 
Ornice bude uložena v rámci pracovního pruhu, odděleně od ostatního 

výkopu z rýhy. 
Po provedení výstavby bude ornice vrácena do pracovního pruhu a 

bude provedena odborná rekultivace pracovního pruhu. Tuto rekultivaci zajistí 
finančně investor stavby.  
 
Hloubení a úprava dna rýhy: 

Potrubí  ropovodu sleduje ve volné trase terén a je uloženo pod 
povrchem terénu.  Hloubka odpovídá uložení potrubí ropovodu DN 500 (min. 
krytí 1,00 m nad potrubím). 

Šířka dna rýhy je navržena dle ČSN  min 1,00 m.  
 
Zásyp 

K zásypu se v zásadě používá vytěžená zemina. "Zemina vhodná 
k zásypu" neobsahuje ostrohranné kameny. Větší kameny nad 32 mm 
nebudou do zásypu použity. Zrna do 32 mm mohou tvořit maximálně 20 % 
objemu zeminy, zbytek musí mít zrnitost do 10-ti mm. 

Pokud zásypová zemina nemůže být charakterizována jako "vhodná", 
provádí se podsyp a obsyp vhodnou zeminou z jiných zdrojů. 
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Ochranná pásma ropovodu 

Podle normy ČSN 650204 je ochrana ropovodu rozdělena na dvě 
ochranná pásma. První ochranné pásmo je tzv. zabezpečovací pásmo, a to 
je v daném případě široké 5 m na každou stranu trubky. Toto 
zabezpečovací pásmo stanoví provádění zemních prací v blízkosti ropovodu. 

Druhé ochranné pásmo je tzv. „Bezpečnostní vzdálenost“, které je 
rozděleno do pěti skupin A - E.  V případě této trasy jsou důležité skupiny 
objektů  C  - E. Vzdálenost ochranného pásma pro skupinu C – 150 m je 
vyznačena v situaci stavby  (1: 10 000).  

 
 

V úsecích, kde se nacházejí meliorace 
Trasa ropovodu je navržena mimo stávající meliorační zařízení . 

V případě, že se při zpracování projektu či vlastní výstavbě  objeví 
systematická trubní drenáž, bude zpracován projekt obnovy meliorací. 
Případné jednotlivé trubní trasy budou opraveny po dohodě se  správcem 
meliorací. 
 
Podchody pod železnicemi 

Nově navrhované potrubí kříží několik místních železničních tratí. 
Podchod pod tratí bude navržen dle platných ČSN. Obecně se uvažuje 
s dvojitou ocelovou chráničkou, která bude vyplněna betonem. Horní část 
chráničky bude uložena v hloubce min. 2 m pod vrchní hranou pražce. Délka 
chráničky bude provedena podle požadavků příslušného správce daného 
úseku. Obecně se počítá s délkou min 2 m za hranou násypu, nebo 2 m za 
hranou zářezu. Chránička bude vybudována řízeným protlakem odbornou 
firmou. Seznam jednotlivých křížení je uveden v kapitole 14 

 

 
Podchody pod silnicemi 

Přechody silnic budou provedeny protlaky. Ty jsou závislé na 
geologických podmínkách a vybavení dodavatele a budou upřesněny 
v dalším stupni projektu. Minimální krytí vlastní chráničky bude odpovídat 
normovým hodnotám. 

U protlaků je pro ropovod DN 500 použita chránička DN 700 (ocel). 
Úhel křižování má být pokud možno 90º a nesmí být menší než 60º. 
Chráničky musí přesahovat 2,00 m za vnější břehovou čáru příkopu 

nebo patu násypu komunikace. Chránička musí být min. 1,50 m pod 
povrchem vozovky nebo 0,60 m pod dnem odvodňovacího příkopu, popř. 
patou svahu silničního tělesa.  
 

19



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

Podchody pod vodotečemi 
Podchody pod vodními toky jsou navrženy shybkou pode dnem 

vodoteče. Krytí produktovodu je určeno dle ČSN 65 0204. Ta předepisuje 
min. 1,20 m u splavných toků, 0,60 m u nesplavných, pokud správce neurčí 
jinak. Proti vyplavení bude potrubí opatřeno zatěžovacími pytli se směsí písku 
a cementu. Součinitel bezpečnosti proti vyplavení je 1,25. Po zasypání 
shybky se upraví dno, svahy koryta a břehové části do původního stavu 
předepsaného správcem vodoteče. 

Seznam jednotlivých křížení je uveden v tabulkách v závěru této 
kapitoly. 
 
Křižování s podzemním vedením 

Křižuje-li dálkovod jiná podzemní dálková potrubí či vedení, musí být 
v místě křížení mezi povrchem dálkovodu a povrchy dálkových potrubí či 
vedení dodržena bezpečnostní vzdálenost nejméně 0,50 m a splněny tyto 
podmínky: 

 

• dálkovod musí být uložen pod tato vedení, pokud tomu nebrání 
hloubka jejich uložení 

• hlouběji uložené podzemní vedení musí být v místě křížení ve 
vzdálenosti nejméně 0,20 m nad svým povrchem vyznačeno 
výstražnou barevnou fólií s přesahem nejméně 2,00 m na obě 
strany od místa křížení 

• místo křížení musí být účinně chráněno proti mechanickému 
poškození do vzdálenosti nejméně 3,00 m od místa křížení na obě 
strany (např. betonovými panely uloženými nad vrchní potrubí či 
vedení) 

• kabelové vedení musí být v místě křížení uloženo do vhodné 
chráničky, která je spolehlivě chrání proti mechanickým poškozením 
a před účinky dálkovodem přepravované kapaliny, chránička musí 
přesahovat místo křížení nejméně o 3,00 m na obě strany 

 
Podrobný seznam křižujících vedení bude zpracován dle podkladů 

z projednání územního řízení.
Ve všech případech je nutno před započetím zemních prací vyžádat si 

přesná staničení u příslušných správců sítí. 
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Křižování s venkovními elektrickými vedeními 

Úhel křižování dálkovodů s venkovními elektrickými linkami má být 90º, 
ale nesmí být menší než 60º. Při křižování dálkovodů s venkovními VN a VVN 
linkami se doporučuje vést dálkovody nejméně 30 m od paty stožáru. 
V případě, že není možno tuto vzdálenost dodržet, lze ji snížit až na: 

 
• 5 m při křižování s vedením o napětí ......do 35 kV 
• 10 m   ............do 110 kv 
• 15 m   ............nad 400 kV 

 
Materiál potrubí 

Materiál potrubí musí být ocel vhodná ke svařování a dopravu ropy a 
ropných produktů dle norem ČSN  EN 13480-1,2 nebo DIN 1626, DIN EN 
10220 a příslušných norem DIN. 

Potrubí bude dodáno z výroby  s inspekčními certifikáty dle DIN 2458 
potrubí, resp. TPD dle DIN 1626, s kontrolou chemického složení a 
mechanických vlastností, s kontrolou ovality a 100% kontrolou svarů. 

Minimální požadavky na rozměry potrubí:  

      Ropovod 508 x 10   PN 63 

 
Izolace potrubí a ohybů 

Potrubí bude dodáváno izolované od výrobce, a to z PE pro přímé 
úseky dle DIN 30 670. Ohyby a svary budou izolovány ručně speciální izolací. 
Izolace svarů musí odpovídat ve své kvalitě továrně zpracované izolaci dle 
DIN 30 670. Dodavatel stavby předloží návrh izolace svarů.  
 
Kontrola jakosti svarů 

Kontrola jakosti svarů u dálkovodu se provádí: 
 

1. systematickou mezioperační kontrolou během montáže a svařování 
potrubí, a ta se skládá: 

• z prověření, zda potrubí vyhovuje požadavkům ČSN, 
technickým podmínkám a údajům uvedeným v projektu 

• z kontroly jakosti montáže 

• z vnější prohlídky dokončeného svaru 

• z kontroly, zda je dodržován technologický postup a režim 
svařování 
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2. Kontrolou svařovacích materiálů (elektrod, drátů, tavidel). 
3. Přešetření celistvosti svarů, které se provádí fyzikálními kontrolními 

metodami bez jeho porušení. 
 

Tabulka přechodů silnic, železnic a vodotečí 
 
a) okres Havlíčkův Brod 

 
Silnice 
 

Staničení  ( km) Silnice  - směr 
1,870 Silnice č. I/38 - Olešná 
2,180 silnice č. 3443 Olešná  - Skuhrov 
5,005 silnice č. 3466 Sedletín - Kámen 
6,570 silnice č. Proseč - Kámen 
10,460 silnice č. 346   Chotěboř - Habry 
11,820 silnice č. 3452 Rybníček - Habry 
13,260 silnice č. 38  Frýdnava - Habry 
17,650 silnice č. 130  Golčův Jeníkov – Ledeč n. Sáz. 
17,830 silnice č. 33834 Golčůc Jeníkov - Římovice 
20,700 silnice č. 387  Golčův Jeníkoc - Podmoky 

 
Železnice 
 

Staničení  ( km) Železniční trať  - směr 
18,870 Železnice Golčův Jeníkov – Světlá nad Sázavou 

 
 
Vodoteče 
 

Staničení  ( km) Potok  - název 
0,970 Přítok Bahenského potoka 
1,430 Bahenský potok 
2,220 Přítok Skuhrovského potoka 
2,900 Skuhrovský potok 
4,880 Přítok Lužického potoka 
5,570 Přítok Lužického potoka 
10,400 Jiříkovský potok  
11,850 Přítok Jiříkovského potoka 
13,630 Vohánčický potok 
14,650 Vohánčický potok 
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17,560 Vohánčický potok 
19,220 Potok Výrovka 
20,590 Římovický potok 
21,880 Římovický potok 

 
b) okres Kutná Hora (pouze úsek I.etapy) 

 
Silnice 
 

Staničení  ( km) Silnice  - směr 
23,340 silnice č.        Hostovlice -Bratčice 
25,050 silnice č.        Horky - Potěhy 
26,030 silnice č.        Drobovice  - Potěhy 

 
Železnice 
 
V tomto úseku není křížení s železniční tratí. 
 
Vodoteče 
 

Staničení  ( km) Potok  - název 
21,880 Římovický potok 

 
Armaturní šachty 

 
Stavební řešení 

Na novém potrubí DN 500 budou vybudovány nové armaturní šachty 
v prostorech stávajících armaturních stanic. Jedná se o následující stanice: 

Kámen, Golčův Jeníkov, Potěhy v I.etapě  (Čáslav a Malín.ve 
II.etapě). 

Jedná se o nové podzemní šachty, určené pro obsluhu 
technologického zařízení. V šachtách budou osazeny na potrubí nové kulové 
uzávěry s elektropohonem. V armaturní šachtě budou zhotovena další 
měření – a hladinový spínač v bezodtokové sběrné jímce rozměrů 
50x50x20 cm, min. obsahu 50 l přepravované kapaliny. Přítomnost obsluhy 
v šachtě je pouze mimořádná v případě údržby, opravy, havárie nebo revize.  
Doba pobytu obsluhy je menší než dvě hodiny v rámci jedné směny, a proto 
nemusí být šachta vybavena nuceným větráním. Mimo technologie, je šachta 
vybavena stavební elektroinstalací silno a slaboproudu a přirozeným 
větráním. 
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Šachta musí splňovat požadavky ČSN 65 0204 - Dálkovody hořlavých 
kapalin, především čl. 191, ČSN 03 8376 (týká se vodotěsnosti průchodu 
dálkovodů stěnou šachty), ČSN 36 0046 (osvětlení vnitřku šachty), ČSN 73 
0802 - požární bezpečnost staveb a norem navazujících. 

Vnitřní rozměry šachty:: 300x250x300 cm  
 

Konstrukce šachty 

Základová deska tl. 40 cm je železobetonová z vodostavebního betonu 
B 35, vyztuženého ocelovou sítí. 

Stěny jsou rovněž železobetonové z vodostavebního betonu B 35, tl. 
30 cm, vyztužené ocelovými sítěmi. Do bednění budou vloženy k vnitřnímu 
líci desky PE-HD jako izolace proti úniku ropných produktů.  

Zastřešení je dvěma železobetonovými prefabrikáty. Konstrukce tl. 20 
cm je železobetonová z vodostavebného betonu B 35, vyztuženého oc. sítí. 
Celý strop je řešen tak, aby ho bylo možné jednoduše rozebrat.  

Podlaha je navržena z vyrovnávacího betonu tl. 50 – 100 mm, 
vyspádovaného k sběrné jímce obsahu 50 l.  

• Zámečnické výrobky 
Jedná se o ocelové žebříky (ČSN 74 3282), nejiskřivé ocelové poklopy 

se zámky chráněnými proti povětrnosti plastovými kryty, větrací nerezové  
mřížky, vnější ocelové madlo a podlahový pororošt u sběrné jímky 
(přizpůsobit hladinovému spínači).  

• Izolace 
Dno a stěny jsou chráněny deskami PE HD tl. 3 mm.  

• Otvory 
V krycí desce jsou dva vstupy 90x90 cm, opatřené ocelovými poklopy 

se zámky. Dále se jedná o osm větracích otvorů 60x15(20) cm ve stěnách. 
Ve stěnách budou osazeny chráničky elektrokabellů. Ty je nutné po protažení 
kabelů utěsnit proti vzlínání vlhkosti (např. PU pěna). 

• Ochrana konstrukcí proti korozi 
Bude provedena vhodnými ekologickými nátěrovými hmotami, 

odolávajícími ropným výrobkům. Zámečnické výrobky jsou žárově 
pozinkované - 85µ. Vnitřní ochrana betonových stěn a podlahy je deskami 
PE-HD. 

 
Větrání 

Je přirozené, samočinné. Pracuje bez nuceného pohybu vzduchu, tj. 
bez ventilátoru. Funkce je závislá na rozdílu tlaku vzduchu, který způsobuje: 

a)  rozdílné měrné váhy venkovního a vnitřního vzduchu, 
b)  rychlost a směr větru 
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Účinkem větru (pohyb vzduchu) vznikne na návětrné straně přetlak a 
na závětrné straně podtlak. Záleží na měnících se hodnotách teploty vzduchu 
a rychlosti větru. Nelze však stanovit současnost obou složek. Protože se v 
šachtě bude pracovat méně než dvě hodiny denně, a to jen v nutných 
případech, lze navrhnout přirozené větrání - viz ČSN 65 0201 čl. 143. 

Po obvodě šachty, pod krycí deskou, jsou umístěny větrací otvory 
60x15 cm, vždy dva v každé stěně. Jsou opatřené nerezovými žaluziemi 
s ochrannou síťkou proti ptactvu, drobným hlodavcům a hmyzu. 

Před vstupem osob do šachty je nutné otevřít oba poklopy, takže se 
větrání ještě zvýší. 
 

Silnoproudé propojení s armaturními šachtami 
Mezi rozvaděči RMS v ES a přístroji a spotřebiči v armaturní šachtě 

budou kabely uloženy do chrániček. Vstupy do šachty budou vodotěsně 
utěsněny. Takto budou napojeny všechny nové šachty se stávajícím ES 
domkem . 

 

Ochrana proti blesku 
Armaturní šachty jsou před účinky atmosférické elektřiny chráněny dle 

ČSN 34 10 90 čl. 209 jímacím vedením na obvodu tvořeným páskem FeZn  
připojeným na zemniče. Jímací vedení bude doplněno pomocnými jímači 
umístěnými u větracích otvorů šachet. Kovové části vně šachty budou 
připojeny k jímacímu vedení. Kovové části uvnitř šachty budou připojeny 
k zemnící sběrnici FeZn, která bude ve dvou bodech spojena s vnějším 
jímacím vedením. Potrubí ropovodu bude k uzemnění připojeno přes jiskřiště. 

 

Uzemnění 
Armaturní šachty budou uzemněny páskem FeZn a napojeny na 

stávající zemní síť.  
 

Bezpečnost práce 
Veškeré elektrické zařízení a ochrany proti blesku bude montováno 

pracovníky s příslušným oprávněním. Při práci na elektrickém zařízení je 
nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy. 
 
Armatury 

V místě nových šachet budou osazeny nové kulové kohouty. 
Budou použity kulové kohouty světlostí DN 500. Tlakový stupeň PN 63 . 
Kulové kohouty v hlavním potrubí musí mít plný průchod.  
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Všechny nové kulové uzávěry budou mít elektrický pohon, galvanicky 
oddělený od uzávěru. Pohony budou dimenzovány tak, aby vyšla uzavírací 
doba 180 - 200 vteřin. Materiály armatur musí být stejné nebo lepší než 
materiály hlavního potrubí. V úvahu přichází použití kované oceli podle ČSN. 
 

Měřící zařízení SCADA 

a) Přístroje 
Pro armaturní  stanice se předpokládá následující místní instrumentace: 

• měřicí místa procesních tlaků a rozdílových tlaků  

• měřicí místa procesních teplot 

• signalizátory průchodu ježka 

• dveřní a poklopové kontakty 

• snímače hladiny 

• měřicí místa teplot v interiéru 

• měření zemního potenciálu 

Veškeré procesní signály budou procesním interface přepínány na 
lokální automatizační systémy a zapojeny do místního vyrovnání potenciálu. 

 
b)        Řídící systém

Zařízení nové armaturní šachty bude napojeno na stávající řídící 
systém, který bude zajišťovat lokání automatizační funkce, jakož i příjem a 
další přenos vybraných procesních a ostatních signálů z/na systém hlavního 
řídicího počítače. Staniční řízení má rozhraní pro povely resp. hlášení 
směrem k následujícím částem zařízení: 

• instrumentace 

• UPS - záložní zdroj proudu 

• armatury a pohon  

• rozvodnu 

• nízkonapěťový rozvod 

• katodickou antikorozní ochranu 

• přenosový systém 

Pro lokální obsluhu a indikaci jsou v elektrodomcích umístěny 
odpovídající složky pro obsluhu a indikování, na armaturách jsou pak 
odpovídající místní ovládací prvky. 
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Oplocení 

Stávající oplocení armaturních stanic bude rozšířeno o novou 
armaturní šachtu. 

V areálu oplocení armaturní stanice budou plochy, až k oplocení 
provedeny ze štěrku tl. min 20 cm. Šachty leží v ochranném pásmu 
ropovodu.  

 

 
 Přípojky elektrické energie k armaturním stanicím 

V současné době jsou ke stávajícím armaturním stanicím vybudovány 
přípojky elektrické energie, které jsou ve vlastnictví investora. Při jejich 
výstavbě se počítalo s určitou rezervou ( kapacitou) pro možné rozšíření 
areálů. V průběhu zpracování projektu bude provedeno kontrola kapacit 
přípojek el. energie na příslušných rozvodných závodech. 
 

 
Příjezdné komunikace k armaturním stanicím. 

V současné době jsou vybudovány potřebné příjezdové komunikace, 
které budou sloužit i pro výstavbu nových šachet..  
 

Řešení staveniště armaturních stanic, příjezdové trasy 
 
Popis staveniště  

Stavba  je umístěna na zemědělsky obdělávaných pozemcích a 
částečně prochází i lesními úseky. Co se týká reliéfu krajiny jedná se o mírně 
zvlněný terén.  Přístup k celé plánované trase stavby je dobrý ze stávajících 
obslužných komunikací. Pro vlastní stavbu není potřeba provádět žádné 
zvláštní opatření.  

 

Příjezdové trasy 
Pro příjezd staveništní dopravy na trasu ropovodu a k armaturním 

stanicím bude využito stávajících příjezdných  komunikací.  V rámci výstavby 
budou vybudovány provizorní sjezdy z veřejných komunikací  

 

Sociální zařízení staveniště  
Jako sociální zařízení staveniště je možno využít dočasné mobilní 

buňky umístěné dodavatelem stavby na plochách určených pro výstavbu. 
Variantně lze uvažovat s ubytováním pracovníků v trvalých objektech, které si 
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zajistí dodavatel stavby. Na staveniště není nutné přivádět žádná média, 
telefonické spojení bude zajišťováno pomocí mobilních telefonů. 

 
Zajištění energií 

V prostorech stávajících armaturních stanic bude možné využít 
stávajícího přívodu el. energie. Na výrobu elektrické energie pro účely 
výstavby liniové části stavby a zařízení staveniště bude užito mobilního 
zdroje (dieselagregát) elektrické energie. V případě potřeby bude na 
staveniště dovážena voda v cisternách. S odkanalizováním staveniště se 
nepočítá vzhledem k možnosti užití tzv. „suchých toalet“.  
 

Podmínky a opatření při provádění výstavby: 
Ornice se bude sejímat při výstavbě areálu armaturní stanice, včetně 

příjezdové komunikace v ploše zařízení staveniště.  
Zařízení staveniště budou postupně likvidována dle potřeby 

dodavatele v průběhu výstavby. 
Staveniště bude předáno investorem dodavateli stavby se všemi 

podklady potřebnými pro zahájení stavebních prací (hranice staveniště, 
základní směrové a výškové body, zmapování podzemních vedení).  

Před zahájením stavebních prací musí dodavatel stavebních prací 
znovu prověřit u všech správců inženýrských sítí zákresy předaných 
v projektu a nechat si veškeré sítě od majitelů vytyčit. 

Staveniště areálu stanice musí být v průběhu výstavby oplocené nebo 
střežené jiným způsobem (ochranná služba apod.) 

Po celou dobu výstavby jednotlivých armaturních stanic je nutné 
dodržovat při všech pracích v rámci jednotlivých staveb vyhlášku č. 324/1990 
„o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“.  

 

Ochranná pásma 
Podrobné údaje o vyhlášených ochranných pásmech ochrany přírody 

a krajiny v území, kterým trasa ropovodu prochází, jsou uvedeny kapitolách 
C. a D tohoto oznámení.  

Při průchodu lesními úseky se stavba dotkne ochranného pásma lesa. 
V dalším stupni PD budou zpracovány projektové podklady pro žádosti o 
povolení vstupu do těchto ochranných pásem. Stejné je to s ochrannými 
pásmy silnic, železnic a vodních toků. Jednotlivá křížení jsou popsaná 
v dalších částech  zprávy. 

Trasa ropovodu se dotýká řady ochranných pásem stávajících cizích 
podzemních a nadzemních zařízení. 
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Dotčená ochranná pásma a území 
 

Stavba prochází nebo se dotýká ochranných pásem plynovodu, 
vodovodu,  silno i slaboproudých kabelů a sdělovacích kabelů. Hranice těchto 
ochranných pásem nejsou vyznačeny ve výkresech  

Obecně : V prostoru stavby se nacházejí cizí zařízení, u nichž předpisy 
vymezují ochranná pásma a podmínky pro práci v nich. Návrh dokumentace 
tyto předpisy respektuje. 

V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle 
zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských 
sítí. 

• Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem 
č.458/2000Sb.  

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho 
strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kabelové vedení 110 kV  2 m  
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence  1 m  

u podzemního vedení: 

do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic:  

u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v 
budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV 
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m, 
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u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z 
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc 
obvodového zdiva elektrické stanice. 

• Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č. 
458/2000 Sb.  

u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, 
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od 
půdorysu, 
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od 
půdorysu 
u technologických objektů  - 4 m na všechny strany od půdorysu. 

• Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 
Sb. 

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

• Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno 
zákonem č.274/2001 Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího 
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 
1,5m, 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

• Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle 
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami 
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo 
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek  
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. 
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy 
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo 
III. třídy a místní komunikace II. třídy 

V souvislosti s výstavbou nových komunikací vzniknou nová ochranná 
pásma přípojek elektrického proudu a kanalizace, vedených podél 
komunikací. 
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Závěrem této kapitoly lze shrnout: 
Intenzifikace stávajícího ropovodu Družba spočívá v pokládce nového 

paralelního potrubí podél stávající trasy ropovodu, čímž je dána i trasa 
nového potrubí i armaturních stanic. 

Zdvojení potrubí v daném 26 km dlouhém úseku, které je součástí 
celkové modernizace ropovodu Družba, bude mít především pozitivní dopad 
na provoz ropovodu jako celku, zvýšení jeho spolehlivosti a bezpečnosti a 
rovněž snížení ekologických rizik. 

Pokládka nového potrubí bude prováděna ve stávajícím ochranném 
pásmu ropovodu a vyžádá si pouze minimální zásah do přírody a krajiny – po 
dokončení stavebních prací bude v celé délce staveniště provedena 
rekultivace a pozemky budou navráceny majitelům k jejich původnímu využití. 

Pri stavbě budou dodržena opatření navržená v rámci biologických 
průzkumů, čímž budou negativní vlivy na životní prostředí minimalizovány. 

 

Průběh výstavby zdvojení ropovodu 
Vlastní postup výstavby navrhuje a zpracovává vybraný dodavatel 

stavby. Dodavatel zpracuje postup výstavby z členěním na jednotlivé 
pracovní úseky. Dále předloží reálný harmonogram výstavby s ohledem na 
zemědělské práce a přístupy na pozemky a podmínky vyplývající 
z biologických posudků. 

 
Zemní práce - hloubení a úprava dna rýhy 

Před zahájením výkopu musí být vytyčena (případně i ručně 
obnažena) veškerá podzemní vedení uvedená v projektové dokumentaci dle 
vyjádření správců, majitelů nebo uživatelů těchto zařízení. Ti také určí 
podmínky, za kterých lze výkop rýhy v místě křižování realizovat. 

Potrubí ropovodu sleduje ve volné trase terén a je uloženo pod 
povrchem terénu. 

Šířka dna rýhy je navržena pro souběh dálkovodů 1,70 m, hloubka 
odpovídá uložení potrubí ropovodu DN 500 (min. krytí 1,00 m nad potrubím).  

Sklony svahů stěn rýhy jsou podle výsledků geologického průzkumu.  
Dno rýhy musí být upraveno tak, že potrubí musí v celé délce ležet na 

dně rýhy. 
V zeminách štěrkopískových, hlinitých štěrkopíscích, jílovitých štěrcích 

se zrny od 8 do 32 mm musí být dno rýhy upraveno tak, aby při uložení 
potrubí nedošlo k poškození izolace. 

V zeminách obsahujících hrubý štěrk nad 32 mm, kameny a nebo ve 
skalních a poloskalních horninách bude potrubí zabezpečeno definovaným 
podsypem a obsypem. 

.......................................................................................... 
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Těžitelnost zeminy pro výkop rýhy se předpokládá ve třídách 1-2 horní 
vrstvy do hloubky cca 0,5 m (cca 20%) 

V dalších vrstvách je zařazení zeminy 40% třída 3 a 30% třída 4.  Pro 
přechody potoků se uvažuje se zatříděním do skupiny 5-6  v množstvím cca 
10%. celkového objemu zemních prací.  

Potvrzení a zatřídění zeminy dle výše uvedených předpokladů bude 
kontrolováno během stavby odpovědným geologem investora.  

Při výkopových pracích musí zhotovitel počítat s výskytem 
povrchových přívalových a případných podzemních vod. Musí zajistit po dobu 
výstavby její odvodnění systémem drenáže a případné čerpání z výkopů.  
 

Zásyp a obsyp 

K zásypu a obsypu se v zásadě používá vytěžená zemina. "Zemina 
vhodná k zásypu" neobsahuje ostrohranné kameny. Větší kameny nad 32 
mm nebudou do zásypu použity. Zrna do 32 mm mohou tvořit maximálně 20 
% objemu zeminy, zbytek musí mít zrnitost do 10-ti mm. 

Zásyp vhodnou zeminou je předepsán po vrstvách. První vrstva je na 
úroveň spodní části potrubí , druhá na úroveň poloviny potrubí DN 500, třetí 
na úroveň temene potrubí DN 500 a čtvrtá do výše 20 cm nad temeno potrubí  
DN 500) s přihutněním po stranách rýhy. Při provádění zásypových prací 
musí být zajištěno, že v zásypu nedojde ke vzniku volných prostorů, zejména 
ve spodní části potrubí. Kvalita zásypových prací je na stavbě průběžně 
kontrolována stavebním dozorem. 

Pokud zásypová zemina nemůže být charakterizována jako "vhodná", 
provádí se podsyp a obsyp vhodnou zeminou z jiných zdrojů. 

Při pokládce potrubí se bude výkopek vracet v maximální míře zpět do 
výkopu (v případě, že bude splňovat podmínky zrnitosti a kvality zeminy). 
V případě, že bude potřeba určitou část zeminy z výkopku vyměnit pro její 
nevhodnost, bude tato zemina odvezena zhotovitelem stavby na řízenou 
skládku zeminy, kterou určí příslušný orgán státní správy (referát životního 
prostředí odbor odpady).  Vhodnost pro zásyp potrubí určí odpovědný geolog 
investora. 

Během realizace výstavby armaturních stanic a příjezdných 
komunikací bude před zahájením stavebních prací po celé ploše staveniště 
sejmuta vrstva ornice o mocnosti 30 cm dle požadavku okresního úřadu. 
Ornice, která bude vrácena na plochu zařízení staveniště, bude uložena na 
okraji tohoto staveniště. Přebytečná ornice bude využita pro zpětné 
ohumusování a zbytek bude uložen dle podmínek stavebního úřadu.   
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Ohyby potrubí 

Na trase jsou navrženy dva poloměry ohybů: 
a) Ohyb o poloměru R = 25 m. Ohyby se provedou z izolovaného potrubí na 
montáži. Musí být hladké, bez deformací a průchodné pro čistící elementy a 
kontrolní zařízení. 
b) Dále se uvažuje s provedením ohybů  o poloměru min. 10 D což odpovídá 
5 m (pro DN 500).  

Ohyby se provedou z černého potrubí na montáži. Musí být hladké, 
bez deformací a průchodné pro čistící elementy a kontrolní zařízení. 

Požadavky na montáž a svařování potrubí 

Při svařování potrubí a jeho částí bude použito tupých svarových spojů 
„V“, úkosy pro svar se provedou dle ČSN 42 5715 odst. 7 tab. 2. Únosnost 
svaru vůči základnímu materiálu musí být 100 %. 

Vnitřní povrchy potrubí v místech svarů musí být hladké bez průvarů a 
krápníků. 

Dovnitř potrubí nesmí zasahovat žádné konstrukce. Před a po spuštění 
potrubí do rýhy je nutno provést kontrolu kvality izolace. 

Před uložením potrubí do rýhy musí být ze dna rýhy odstraněny 
předměty, které mohou způsobit poškození izolace při ukládání potrubí. 

Kalibrace potrubí a ohybů 

Kalibrace konců potrubí se provede u výrobce dle ČSN 42 5715 
odst. 2. 

Kontrola průchodnosti trasy se provede kontrolním kalibrem 
s kalibrační deskou o průměru 95 %  jmenovité světlosti potrubí. 

Izolace potrubí a ohybů 

Potrubí bude dodáváno izolované od výrobce, a to z PE pro přímé 
úseky dle DIN 30 670. Ohyby a svary budou izolovány ručně speciální 
trojvrstvou izolací. Izolace svarů musí odpovídat ve své kvalitě továrně 
zpracované izolaci dle DIN 30 670. Dodavatel stavby předloží návrh izolace 
svarů.  

Kontrola jakosti svarů 

Kontrola jakosti svarů u dálkovodu se provádí: 
a) systematickou mezioperační kontrolou během montáže a svařování 

potrubí - ta se skládá: 

• z prověření, zda potrubí vyhovuje požadavkům ČSN, technickým 
podmínkám a údajům uvedeným v projektu 
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• z kontroly jakosti montáže 

• z vnější prohlídky dokončeného svaru 

• z kontroly, zda je dodržován technologický postup a režim svařování 
 

b) Kontrolou svařovacích materiálů (elektrod, drátů, tavidel). 
c) přešetření celistvosti svarů, které se provádí fyzikálními kontrolními 

metodami bez jeho porušení. 
Defektoskopická kontrola svarů 

Defektoskopická kontrola se provádí kombinací prozařování Rtg. 
zářením a ultrazvukem. Nedestruktivní zkoušky budou prováděny v souladu 
s ČSN EN 444. Vyhodnocení svarů se provádí dle ČSN EN 12517. Za 
vyhovující se na běžné trase považuje 3. klasifikační stupeň. Kontrola se 
provede u 100 % svarů, a to jak metodou Rtg. záření, tak i ultrazvukem. U 
podchodu komunikací,  vodoteči se za vyhovující považuje 2. klasifikační 
stupeň. Kontrola se provede u všech svarů. Pro výpočet počtu svarů je 
uvažováno s průměrnou délkou potrubí 8 m. 
Čištění potrubí montážním ježkem 

Po spuštění a zasypání potrubí se před montáží armatur provede 
vyčištění potrubí takto: 

• první čištění se provede ocelovým ježkem s kartáčem 

• druhé čištění ocelovým ježkem, který je navíc opatřen kalibrační 
deskou  

Délku jednotlivých sekcí pro čištění je nutno určit při montáži podle 
terénních podmínek a použitého zařízení (kompresoru). 
Provedení jiskrové zkoušky izolace 

Jiskrová zkouška izolace se provádí před spuštěním potrubí do 
výkopu. Po spuštění potrubí do výkopu pouze vizuální kontrola. 

Pro celou délku trasy potrubí je použita tovární izolace, která musí mít 
elektrickou odolnost vyhovující napětí minimálně 25 kV. 

Zkoušky izolace se nesmí provádět za mlhy, deště a sněžení. 
Předběžná tlaková zkouška podchodů silnic  

Zkouška svařeného potrubí u podchodů se provádí před zavařením 
těchto úseků do trasy. Zkušební přetlak pro tyto úseky je minimálně 1,2 
násobek maximálního provozního tlaku. 

Zkouška se provádí vodou a pro tyto úseky je hodnota zkoušky 
stanovena na 8,42 Mpa. 

Zkouška se provede v délce zahrnující nasunovanou sekci do 
chráničky. 
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První tlaková zkouška 
Před napojením nového potrubí budou provedeny tlakové zkoušky a 

stress-test dle požadavků provozovatele (viz kap. 5. technických pravidel 
TPG- G 701 01). 

Projekt tlakové zkoušky bude součástí dodávky zhotovitele stavby. 
Pearsonova zkouška neporušenosti izolace 

Provede se minimálně 3 měsíce po záhozu potrubí zeminou. 

Výstražná fólie 

Výstražná fólie barvy žluté, šíře 200 mm a s nápisem "Pozor ropovod"  
bude uložena  nad potrubím. 

Na následujících obrázcích jsou zdokumentovány stávající armaturní 
šachty na popisovaném úseku trasy, které budou v rámci intenzifikace 
ropovodu rozšířeny. Jedná se o armaturní stanice (šachty) Radostín, Kámen, 
Golčův Jeníkov a Potěhy. Na dalších obrázcích je fotodokumentace průběhu 
výstavby ropovodu. 
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Armaturní stanice Radostín – Objekt SO 15-17 

 
Armaturní stanice Kámen – Objekt SO 15 - 18 
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Armaturní stanice Golčův Jeníkov – Objekt SO 15 - 19 

 
Armaturní stanice Potěhy – Objekt SO 15 -20 
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Výstavba ropovodu – příprava a pokládka potrubí 
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Výstavba ropovodu a konečný stav po rekultivaci 
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Související stavby 
Výstavba navrhovaného zdvojení ropovodu Družba v úseku Radostín 

– Potěhy je první etapou intenzifikace stávajícího ropovodu v trase Radostín 
– Nové Město. Každá z těchto etap bude realizována samostatně a pro 
každou z nich bude vypracováno samostatné oznámení podle zákona 
č.100/2001 Sb. 

Pro realizaci posuzované etapy je důležitá skutečnost, že trasa nového 
potrubí bude vedena zcela souběžně se stávajícím potrubím ropovodu, a to 
v jeho ochranném pásmu. To znamená, že bude využito stávajících 
příjezdových komunikací k armaturním stanicím i veškeré další infrastruktury 
vybudované pro stávající ropovod, takže intenzifikace ropovodu nevyžaduje 
výstavbu nových komunikací, přípojek elektrického proudu ani dalších médií, 
protože tyto přípojky byly vybudovány s dostatečnou kapacitní rezervou. 
Stávající příjezdové komunikace budou sloužit i pro výstavbu nových šachet. 
Stávající oplocení armaturních stanic bude rozšířeno o novou armaturní 
šachtu. Šachty leží v ochranném pásmu ropovodu. 

Lze tedy konstatovat, že popisovaná stavba nevyvolává bezprostředně 
žádné další stavby, avšak na realizovanou I. etapu bude následovat etapa II., 
která bude znamenat dokončení celé intenzifikace ropovodu Družba jeho 
dovedením do ČS Nové Město u Kolína. Není uvažováno s žádnými 
vyvolanými ani podmiňujícími investicemi. 
 

Vztahy k veřejnému a občanskému vybavení území 
Výstavba ropovodu si vyžaduje dočasné zábory půdy v území 

dotčeném stavbou. To znamená, že po dobu výstavby bude na pozemcích 
zabraných stavbou znemožněno jejich využívání. Tato skutečnost bude 
řešena smlouvami s vlastníky pozemků, kterým bude poskytnuta odpovídající 
kompenzace. Po dokončení prací na výstavbě ropovodu bude provedena 
rekultivace dotčených pozemků a bude obnovena zemědělská činnost či jiný 
způsob jejich využívání. 

Realizace stavby bude rovněž znamenat částečné omezení provozu 
ropovodu v přesně stanoveném rozsahu. Termíny odstávek budou 
projednány a odsouhlaseny s investorem a rafineriemi tak, aby nedošlo 
k výpadkům výroby ani k omezením jejich provozu ve větším rozsahu. 

Vlastní území pro uvažovanou výstavbu nemá žádné přímé vazby na 
stávající veřejné a občanské vybavení v předmětném území – jedná se o 
dosud nezastavěnou plochu využívanou převážně k zemědělským účelům 

Při výstavbě a provozu ropovodu bude respektována v maximální 
možné míře okolní vzrostlá zeleň.  
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE 
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

 
Podle záměru investora bude navrhovaná stavba zahájena v březnu 

roku 2008 a dokončena nejpozději v listopadu téhož roku. Předpokládaná 
doba realizace je 6 – 8 měsíců a v žádném případě nepřesáhne dobu 
jednoho roku, což je rozhodující z hlediska vynětí ze ZPF. U staveb kratších 
než jeden rok, vyžadujících pouze dočasný zábor zemědělských pozemků, 
není vynětí ze ZPF vyžadováno. 

Bude se jednat o intenzifikaci stávajícího ropovodu v úseku dlouhém 
26 km.  

Předpokládaná období realizace stavby :  
 

Etapa Termín 
Zahájení stavby  03/2008 

Dokončení realizace stavby  11/2008 

 
Harmonogram prací v jednotlivých úsecích bude navržen tak, aby byly 

splněny požadavky ochrany přírody, vyplývající z provedených biologických 
průzkumů, které jsou specifikovány v kapitole D. tohoto oznámení. 
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B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
 
Navrhovanou výstavbou zdvojení ropovodu Družba v úseku Radostín 

– Potěhy jsou dotčeny tyto územně samosprávní celky: 
 

• obec Radostín 
• obec Olešná 
• obec Skuhrov 
• obec Kámen 
• město Habry 
• obec Rybníček 
• město Golčův Jeníkov 
• obec Podmoky 
• obec Bratčice 
• obec Potěhy 

 
Pro I. etapu stavby ropovodu v úseku Radostín - Potěhy jsou 

dotčenými  stavební úřady: 
 

• MěÚ Havlíčkův Brod 
• MěÚ Habry  - stavební úřad  
• MěÚ Golčův Jeníkov - stavební úřad   
• MěÚ Čáslav - stavební úřad  

 
Stavební úřady jsou určeny ve vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj 

ze 6.2.2007, č.j  3162/2007 - 83/211. Ministerstvo posoudilo uvedenou žádost 
a podle § 13 odstavce 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), stanovilo, že pro stavbu “Intenzifikace 
stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín - Potěhy“ provede územní a 
stavební řízení a vydá rozhodnutí Městský úřad Havlíčkův Brod, 
stavební úřad. 

Příslušným stavebním úřadem je tedy Městský úřad Havlíčkův 
Brod – stavební úřad. 

V následující tabulce je uveden přehled dotčených obcí a 
katastrálních území, kterými trasa I. etapy zdvojení ropovodu prochází. Jsou 
zde rovněž stavební úřady, v jejichž správním obvodu se jednotlivé obce 
nacházejí. 
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Kraj Obec Stavební 
úřad 

Okres Katastrální území 

Radostín Radostín u 
Havlíčkova Brodu 

Olešná Olešná u 
Havlíčkova Brodu 

Skuhrov 

MÚ 
Havlíčkův 

Brod 
Skuhrov u 

Havlíčkova Brodu 

Kámen u Habrů 
Kámen 

Proseč u Kamene 
Habry 

Habry 
Frýdnava 

Rybníček 
u Habrů 

MÚ Habry 

Rybníček u Habrů 

Golčův 
Jeníkov Golčův Jeníkov 

Vysočina 

Podmoky 

MÚ 
Golčův 
Jeníkov 

Havlíčkův 
Brod 

Podmoky u 
Golčova Jeníkova 

Bratčice Bratčice u Potěh 
Středočeský 

Potěhy 
MÚ 

Čáslav KH 
Potěhy 
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B.I.9.  ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE 
PŘÍLOHY Č. 1  K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb. 

 
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               

„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové 
Město, I. etapa Radostín - Potěhy“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo 
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v rozsahu dle přílohy č.3. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
ropovodu o délce 26 km a průměru DN 500 mm zařazen do kategorie II 
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 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.“ 

V kategorii I. jsou v bodě 3.7 zařazeny „Dálkové produktovody pro 
dopravu plynu, ropy, páry a dalších látek o délce nad 20 km a průměru nad 
800 mm.“ Posuzovaný ropovod má průměr 500 mm, z tohoto důvodu není do  
kategorie I. bodu 3.7 zařazen.  

Posuzovaná I. etapa výstavby ropovodu je dlouhá 26 km a potrubí 
má průměr 500 mm. 

Záměr je tedy jednoznačně zařazen do kategorie II, bodu 9.1. 

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného 
zákona. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba zasahuje do území dvou krajů, 
bylo požádáno Ministerstvo životního prostředí o rozhodnutí, zda příslušným 
úřadem bude Krajský úřad Středočeského kraje nebo Krajský úřad Vysočina.  

Ministerstvo životního prostředí ve svém sdělení ze dne 5.6.2007 
rozhodlo, že „vzhledem k tomu, že je třeba zajistit jednotný postup 
příslušného úřadu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí u obou 
plánovaných etap, a protože příslušným úřadem k zajištění procesu 
posuzování u druhé etapy je podle zákona č.100/2001 Sb. Krajský úřad 
Středočeského kraje, bude i první etapa intenzifikace ropovodu 
zajišťována Krajským úřadem Středočeského kraje.“ 

Kopie rozhodnutí MŽP je v příloze tohoto oznámení. 
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B.I.10.  VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4 
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO 
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT  

 

Pro realizaci záměru „Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 
v úseku Radostín – Nové Město, I. etapa Radostín - Potěhy“ proběhne 
v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude podána na 
Stavební úřad Městského úřadu Havlíčkův Brod, který je z rozhodnutí 
Ministerstva pro místní rozvoj příslušným stavebním úřadem.. 

Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu 
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení. 
Žádost bude podána na Stavební úřad Městského úřadu Havlíčkův Brod.  

Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudaci celé stavby. 
Rozhodnutí o tom, že příslušným stavebním úřadem pro celou 

posuzovanou investiční akci intenzifikace ropovodu v úseku Radostín – 
Potěhy bude Stavební úřad MěÚ Havlíčkův Brod vydalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj dne 6.2.2007. Kopie tohoto rozhodnutí je v příloze tohoto 
oznámení. 
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1.  PŮDA 
 

Trasa posuzované I. etapy zdvojení ropovodu v úseku Radostín  - 
Potěhy je v terénu navržena v souběhu se stávajícím potrubím ropovodu DN 
500 ve vzdálenosti  1 – 4 m dle terénních podmínek. Potrubí bude položeno 
do stávajícího zabezpečovacího pásma ropovodu, které je dle ČSN 65 0204  
čl. 64 stanoveno na 5 m od trasy dálkovodu. V koridoru vede také 
vysokotlaké plynovodní potrubí (RWE Transgas) a produktovod (Čepro). 

Převážná část trasy ropovodu je vedena na pozemcích, které jsou 
součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). 

V místech průchodu trasy ropovodu lesními úseky bude trasa 
procházet na pozemcích s ochranou PUPFL (pozemky určené k plnění 
funkce lesa).  

Šířky pracovních pruhů budou s ohledem na světlosti potrubí navrženy 
takto: 

 
• v úsecích se snímáním ornice .................................... 20 m 
• v lesních úsecích ......................................................... 16 m 

Pracovní pruhy budou rozšířeny v místě otoček, u přechodů silnic, u 
vodotečí a v místech horizontálních změn trasy. 

Skrývka ornice, která se nachází na pozemcích, bude provedena dle 
pokynů referátu životního prostředí. 

Posuzovaná výstavba ropovodu nebude dle zákona č.334/1992 Sb. 
v platném znění vyžadovat vynětí půdy ze ZPF. Dle § 9 odst.2 písm.c) 
zákona  č. 334 /1992 Sb. není třeba souhlasu orgánu ZPF, má-li být ze ZPF 
odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby 
potřebné k uvedení půdy do původního stavu.  

Posuzovaná výstavba ropovodu bude trvat 6 - 8 měsíců. Při výstavbě 
bude nejprve vytýčena výkopová rýha. Během výstavby bude na trase 
výkopové rýhy nejprve provedena skrývka půdy, ta bude ukládána na 
samostatné dočasné deponie podél trasy. Poté bude vyhloubena výkopová 
rýha a výkopová zemina z ní bude z části odvážena a z části ukládána na 
samostatné deponie podél trasy. Deponie kulturní vrstvy půdy (ornice) a 
deponie výkopové zeminy budou oddělené, aby nedošlo k promísení půdy 
s horninovým podložím a k poškození ornice stavebními mechanizmy. Po 
vyhloubení výkopové rýhy bude do ní položeno potrubí, proveden zásyp 
potrubí výkopovou zeminou (při naražení na podzemní vodu bude proveden 
zhutněný zásyp štěrkem) a provedena konečná rekultivace dotčených 
pozemků spočívající v rozprostření skryté půdy (ornice). Dotčené pozemky 
budou uvedeny do původního stavu, takže bude umožněno jejich opětovné 
využívání pro zemědělské účely. 
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Celková doba stavebních a rekultivačních prací bude kratší než jeden 
rok. 

Ochranné pásmo nového potrubí bude v šířce 5 m od potrubí na obě 
strany a z větší části se bude překrývat se stávajícím ochranným pásmem. 

V případě armaturních stanic si jejich rozšíření vyžádá 
v omezeném rozsahu trvalý zábor zemědělské půdy – v těchto případech 
bude požádáno o vynětí těchto pozemků ze ZPF. Přesný rozsah dotčených 
pozemků bude stanoven v projektové dokumentaci této investiční akce. 

Podrobné údaje o půdě dotčené posuzovanou stavbou jsou uvedeny 
v kapitole C. 

 
 
B.II.2. VODA 

 
Stavby produktovodů vykazují nároky na odběr vody pouze v relativně 

krátkém časovém období výstavby. 
 

Období výstavby 
Při výstavbě bude docházet k určité spotřebě technologické vody, a to 

zejména v případě nutnosti kropení materiálu při hutnění zásypů, kropení 
betonu při betonářských pracích, čištění spár, resp. čištění techniky před 
výjezdem ze staveniště. Velikost těchto spotřeb vody bude záviset na ročním 
období provádění prací a aktuálním počasí, a v žádném případě nebude 
významná. Předpokládá se, že na staveniště bude tato technologická voda 
dovážena v cisternách. Odběr (dovoz) se plně přemění na spotřebu, přičemž 
je tato spotřeba odhadována podle výše uvedených okolností na 0,5 – 2,5 m3 
denně pro jedno staveniště. Celková spotřeba na jednom staveništi by tedy 
při předpokládané délce prací 3 - 4 týdnů dosáhla maximálních hodnot kolem 
25 m3. 

V průběhu výstavby bude rovněž dodavatel stavby zajišťovat dodávku 
vody pro hygienu svých pracovníků. S odváděním odpadních splaškových 
vod ze sociálních zařízení se nepočítá, v rámci stavby bude dodavatel stavby 
zajišťovat mobilních WC, o jejichž provoz se bude starat specializovaná 
firma. 

 

Období provozu 
Po uvedení dokončené stavby do provozu není žádný odběr pitné, ani 

provozní vody nutný nebo opodstatněný a ani se nepředpokládá.  
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B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE
 
Spotřeba surovin a materiálů 
  

Nároky na surovinové zdroje jsou v případě výstavby ropovodu 
spojeny výhradně s etapou výstavby. Jejich přesná kvantifikace bude 
předmětem dalších etap projektové dokumentace. V současné době nejsou 
dosud potřebné propočty provedeny. 

Hlavním materiálem pro výstavbu bude vlastní ocelové potrubí o 
průměru DN 500, které bude na stavbu dováženo v jednotlivých dílech a 
průběžně svařováno a ohýbáno tak, jak to bylo popsáno v kapitole B.I. 
Celková délka potrubí je 26 km.  

Materiál potrubí musí být ocel vhodná ke svařování a dopravu ropy a 
ropných produktů dle norem ČSN  EN 13480-1,2 nebo DIN 1626, DIN EN 
10220 a příslušných norem DIN. 

Potrubí bude dodáno z výroby  s inspekčními certifikáty dle DIN 2458 
potrubí, respektive TPD dle DIN 1626, s kontrolou chemického složení a 
mechanických vlastností, s kontrolou ovality a 100% kontrolou svarů. 

Minimální požadavky na rozměry potrubí: Ropovod 508x10 PN 63. 
Potrubí bude dodáváno izolované od výrobce, a to z PE pro přímé 

úseky dle DIN 30 670. Ohyby a svary budou izolovány ručně speciální izolací. 
Izolace svarů musí odpovídat ve své kvalitě továrně zpracované izolaci dle 
DIN 30 670. Dodavatel stavby předloží návrh izolace svarů.  

Dále bude používán materiál na podsypy a zásypy, a to v závislosti na 
kvalitě zeminy získané při výkopu stavební rýhy. Zásypový materiál bude 
dovážen pouze v případě, že výkopová zemina nebude pro tyto účely svými 
vlastnostmi vyhovující. 

K zásypu se v zásadě používá vytěžená zemina. "Zemina vhodná 
k zásypu" neobsahuje ostrohranné kameny. Větší kameny nad 32 mm 
nebudou do zásypu použity. Zrna do 32 mm mohou tvořit maximálně 20 % 
objemu zeminy, zbytek musí mít zrnitost do 10-ti mm. 

Pokud zásypová zemina nemůže být charakterizována jako "vhodná", 
provádí se podsyp a obsyp vhodnou zeminou z jiných zdrojů. 

Menší množství dalších stavebních materiálů, včetně betonu, bude 
potřeba při rozšíření stávajících armaturních stanic a rovněž při výstavbě 
přechodů vodotečí a křížení s jinými stavbami /podchody pod silnicemi a 
železničními tratěmi) Zde budou používány ocelové chráničky a beton. 

. Při přechodu vodotečí bude potrubí opatřeno zatěžovacími pytli se 
směsí písku a cementu zabraňujícími vyplavení. 

V průběhu výstavby se nevyskytne potřeba specifických surovinových 
či energetických zdrojů. Pohonné hmoty pro zemní a stavební práce si 
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v souladu se stávajícími předpisy zajistí dodavatel stavby, elektrickou energii 
si v případě potřeby zajistí z vlastních mobilních zdrojů (dieselagregátů). 

Jiné nároky na surovinové či energetické zdroje se po realizaci záměru 
v průběhu jeho provozu nebudou vyskytovat. 

Komunikační spojení bude jak v průběhu výstavby, tak po jejím 
dokončení, v průběhu provozu zajišťováno vlastními komunikačními 
prostředky dodavatele a provozovatele (mobilní telefony apod.). 
 

 

Spotřeba energií 
 

V průběhu výstavby se nevyskytne potřeba specifických energetických 
zdrojů. Elektrickou energii si v souladu se stávajícími předpisy zajistí 
dodavatel stavby z vlastních mobilních zdrojů (dieselagregátů). 

Po dokončení výstavby, zejména rekonstrukcí armaturních šachet, 
vznikne požadavek na elektrickou energii. Jedná se o elektrické zařízení 
domku, elektrické zařízení armaturních šachet, připojení pohonů uzavíracích 
armatur, vazbu silnoproudého zařízení na zařízení telemetrie, uzemnění, 
ochranu stanice a armaturních šachet proti blesku, osvětlení stanice a 
armaturní šachty. Celkový současný maximální příkon pro jednotlivou 
armaturní stanici bude Pp = 10,5 kW. 

Přípojky elektrické energie k jednotlivým stanicím jsou řešeny 
v dokumentaci pro územní řízení. Veškeré nároky na provoz ropovodu po 
modernizaci jsou projednány s majitelem rozvodných sítí elektrické energie a 
jsou dohodnuty v příslušných smlouvách. 
 
 

B.II.4.    NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
 

Komunikace pro výstavbu ropovodu a rekonstrukci armaturních stanic 
Záměr bude klást nároky na dopravní infrastrukturu pouze při vlastní 

realizaci, zejména dopravou potrubí a dalšího materiálu na staveniště, a pro 
přepravu strojů. Po dokončení stavby nebudou žádné nároky na příjezd 
k vlastnímu potrubí trvat. 

Součástí pokládky nového potrubí bude i výstavba nových armaturních 
šachet. Tyto šachty budou umisťovány do areálu stávajících armaturních 
šachet, ke kterým jsou již vybudovány příjezdné komunikace a přípojky 
el. energie. Nové armaturní šachty budou zapojeny do centrálního řídícího 
systému přes stávající elektrodomky a stávající optický kabel. 

Tyto komunikace budou používány i pro rozšířené armaturní stanice. 
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K areálům armaturních šachet bude zřízena štěrková příjezdní 
komunikace ze stávajících polních cest v délce cca 20 m. Příjezd k šachtě 
pro potřeby kontroly se počítá jedenkrát za měsíc, a též dle Pochůzkového 
řádu v nepravidelných intervalech jedenkrát za 3 – 6 měsíců. 

 
Předpokládané dopravní zátěže 

Dopravní zátěž na stávajících komunikacích v okolí stavby bude po 
dobu výstavby jednotlivých úseků zdvojení ropovodu zvýšena o provoz 
převážně nákladních automobilů přivážejících potrubí, případně další 
potřebné stavební materiály. Stavební stroje budou po celou dobu výstavby 
na daném staveništi a budou se postupně přesouvat s pokračující výstavbou 
na další staveniště. 

V době výstavby lze předpokládat maximálně 6 – 7 obousměrných 
jízd nákladních automobilů dovážejících materiál na stavbu za hodinu. 
Hlavní dopravní komunikací bude silnice č.38 v úseku Čáslav – Havlíčkův 
Brod, která vede v přibližném souběhu s trasou ropovodu a která vede 
v převážné části mimo obytnou zástavbu.  Z této hlavní komunikace bude po 
místních komunikacích převážně II. a III. třídy vedena doprava na staveniště 
pouze v krátkých úsecích, takže vliv této dopravy na obytnou zástavbu bude 
minimalizován. 

Během provozu bude prováděna průběžná kontrola zařízení 
armaturních šachet jedenkrát za měsíc, v případě potřeby častěji. Kontrola 
trasy dle Pochůzkového řádu v nepravidelných intervalech jedenkrát za 3 – 6 
měsíců. 
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B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

 
Posuzovaný záměr představuje pokládku celkem 26 km potrubí pro 

zdvojení ropovodu družba. Kromě této pokládky nového podzemního 
ropovodu budou rozšířeny celkem 4 stávající armaturní šachty otápěné 
elektricky. 

Proces přípravy, výstavby ani provozu ropovodu nevyvolá významné 
emise znečišťujících látek do ovzduší. S ohledem na etapovitost výstavby, 
předpokládanou délku jedné etapy 3 až 4 týdny a lokalizaci stavby mimo 
intravilán obcí nelze předpokládat významnou vliv emisí na obytnou 
zástavbu. 

Hlavním zdrojem emisních látek do ovzduší budou stavební 
mechanismy provádějící zemní práce – sejmutí ornice, hloubení pracovní 
rýhy a následné zásypy položeného potrubí a rekultivaci zpětným nahrnutím 
ornice, která bude deponována na okraji pracovního pruhu. V menší míře 
bude zdrojem emisí nákladní doprava přivážející na stavbu potřebný materiál 
a stavební stroje pro svařování, pokládku a ohýbání potrubí. 

Sekundární prašnost vzniká jednak při vlastních zemních pracích 
v ternu přímo na staveništi, a to zejména při delším suchém období. 

Podstatnější však je prašnost, která by mohla vzniknout znečištěním 
komunikací v důsledku výjezdu nedostatečně očištěných vozidel na veřejné 
komunikace. 

 Z hlediska minimalizace rizika nárůstu prašnosti zejména pojezdem 
těžké stavební techniky je nutné dodržovat důslednou očistu techniky před 
výjezdem ze staveniště na komunikace. Z tohoto důvodu zůstanou stavební 
mechanizmy po celou dobu výstavby na daném úseku a na komunikace 
budou vyjíždět pouze nákladní automobily po dostatečné očistě. 

Vzhledem k dostatečné vzdálenosti převážné části trasy ropovodu 
obytné zástavby budou vlivy emisí na obyvatelstvo minimalizovány. Rovněž 
dopravní trasy automobilů přivážejících na stavbu materiál budou z tohoto 
důvodu vedeny převážně po silnicích mimo obytnou zástavbu. 

V případě, že přes navržená opatření dojde ke znečištění vozovky na 
výjezdu ze staveniště, bude okamžitě zajištěno vyčištění vozovky. Z tohoto 
důvodu bude na staveništi k dispozici potřebná technika. 

 

a) hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Během výstavby ropovodu ani při jeho provozu se nepředpokládá 

vznik bodových zdrojů znečišťování ovzduší. 
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b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
 Vlastní ropovod uložený v zemi ani armaturní stanice nebudou 
plošným zdrojem znečištění ovzduší.  

Plošným zdrojem znečištění ovzduší bude pouze vlastní staveniště, a 
to zejména v etapě zemních prací a terénních úprav. Výstavba však bude 
časově omezena a vhodným způsobem provádění prací je možno tento zdroj 
do značné míry eliminovat. 

Plošnými zdroji mohou být i další rozsáhlejší plochy zbavené vegetace 
(v daném případě zejména deponie výkopového materiálu a skrývky ornice) 
v případě dlouhodobě suchého a současně větrného počasí. Na těchto 
plochách může docházet ke zvíření prachových částic, tj. k produkci tzv. 
sekundární prašnosti. Tyto deponie budou umístěny výhradně v pracovním 
pruhu podél stavby, a tedy většinou v dostatečné vzdálenosti od obytné 
zástavby, čímž bude minimalizován jejich negativní vliv (prašnost) na 
obyvatelstvo. V daném případě nebudou tyto zdroje významné, protože se 
nepředpokládají zemní práce na rozsáhlých plochách. Staveniště se bude 
postupně přesunovat podél celé 26 km dlouhé trasy ropovodu, takže zatížení 
jednotlivých míst bude pouze krátkodobé. 

Celá výstavba daného úseku I. etapy bude trvat nejvýše 8 měsíců. 
 

c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým zdrojem znečištění jsou všechny pozemní komunikace. 

Stávající znečištění ovzduší pochází z převážné části z provozu automobilů 
po hlavních komunikacích, procházejících daným územím Silně 
frekventovaná je v dané oblasti zejména silnice první třídy I/38 Kolín – Čáslav 
– Havlíčkův Brod. Tato silnice z větší části prochází mimo obytnou zástavbu 
měst a obcí. 

Emisní faktory pro motorová vozidla jsou vypočteny programem 
MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento program umožňuje 
výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny základní kategorie 
vozidel různých emisních úrovní, poháněných jak kapalnými, tak i 
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž 
další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný 
sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje 
výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje 
jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví 
(aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní 
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního 
ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).  
Jedná se o následující sloučeniny: 

Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
• oxidy dusíku (NOx) 
• oxid dusičitý (NO2) 

• suma uhlovodíků (CxHy)
• methan 
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• oxid siřičitý (SO2) 
• oxid uhelnatý (CO) 
• tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

• propan 
• 1,3-butadien 
• styren 
• benzen 
• toluen 
• formaldehyd 
• acetaldehyd 
• benzo(a)pyren 

 
Umístění posuzovaných stavenišť a komunikací je výhodné z hlediska 

napojení na silniční systém, takže doprava bude vedena z převážné části  
mimo území s obytnou zástavbou. 

K těmto hodnotám emisí z projíždějících vozidel jsou ještě 
připočítávány emise ze startování motorů vozidel.  

V konkrétním případě není výpočet proveden, protože počty 
stavebních strojů a nákladních automobilů dovážejících materiál na 
staveniště i dopravní trasy stanoví dodavatel stavby. 

 
 

B.III.2. ODPADNÍ VODY 
 
V průběhu výstavby ropovodu ani při jeho provozu nebudou 

produkovány odpadní vody splaškové ani technologické s výjimkou mobilních 
sociálních zařízení na staveništích. Tato zařízení budou přistavena 
specializovanou firmou, s níž bude mít dodavatel stavby uzavřenu smlouvu. 
Tato firma bude zajišťovat i provoz těchto sociálních zařízení a odvážet 
odpadní vody a odpady vznikající při jejich užívání.. 

Odběr pitné vody je možné zajistit z vodovodu pro veřejnou potřebu a 
na staveniště přistavit cisternu. 

Odběr vody pro přípravu betonových směsí není aktuální, protože 
beton bude přivážen na staveniště z centrální výrobny situované mimo 
prostor stavby. Odběr vody pro mytí a oplach stavebních mechanizmů se 
v místě stavby nepředpokládá. Čištění stavebních mechanizmů bude 
prováděno pouze při výjezdu mimo staveniště na veřejné komunikace. 

V etapě zemních prací jsou charakteristickým zdrojem znečišťování 
povrchových vod dešťové vody zakalené rozplavenými zemními částicemi. 
Jedná se o mechanické znečištění, jehož podstatná část se sama odbourá 
sedimentací. Na úsecích trasy, kde se v blízkosti staveniště se nachází 
vodoteč nebo recipient, do kterého by mohly tyto vody odtékat, je třeba 
provést taková opatření, aby tyto vody nemohly do těchto povrchových vod 
odtékat. Na většině trasy očekávat téměř stoprocentní vsakování a odpar 
těchto vod. 
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Problematiku odpadních vod produkovaných stavbami v terénu 

vytvářejí srážkové vody odtékající ze zpevněných, potenciálně znečištěných 
povrchů vozovek, krajnic a případných odstavných ploch, využívaných jako 
dopravní trasy a plochy pro odstavení stavební techniky. Dešťové vody ze 
silnic jsou proměnlivé v objemu, v čase a v chemicko-fyzikálním složení. 
Odtok znečištění je vždy časově spojen s dešťovými srážkami nebo 
s odtáváním sněhového či ledového pokryvu. Z nejvíce sledovaných 
ukazatelů znečištění obsahují dešťové vody z vozovek zejména 
nerozpuštěné látky, drobné mechanické částice prachu a otěru z pneumatik a 
brzdového obložení, naváté a naplavené organické rostlinné zbytky 
z nejbližšího okolí, odhozené odpadky z plastů a v neposlední řadě též 
v menším množství ropné produkty. V zimním období přibývají posypové 
látky chemické i mechanické povahy – chloridy, kamenná drť, písek. Ve 
stopových koncentracích se ve splachových vodách vyskytují i těžké kovy 
z výfukových plynů. 

Podle ČSN 75 6101 – „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ tvoří 
dešťové vody (včetně vod z tání sněhu a ledu) samostatnou kategorii 
odpadních vod. Dešťové vody po styku s povrchem silnic mohou být 
znečištěné, odtékají-li z povrchu silničních komunikací s vyšší než nízkou 
intenzitou provozu, zvláště po dobu počátečního oplachu (smyvu) těchto 
povrchů. Po skončení oplachu znečištěných povrchů a po výplachu stok 
mohou být dešťové vody považovány za neznečištěné. Průměrné roční 
množství (objem) srážkových vod se odvozuje z odvodňované plochy, 
z průměrného ročního úhrnu srážek a z koeficientu odtoku, platného pro 
asfaltové a betonové vozovky v daném sklonu podle vzorce: 

Q = F.H.k 
 

kde     Q je roční objem odtoku srážkových vod (m3) 

F je odvodňovaná plocha v m2

H je průměrný roční úhrn srážek v dotčené lokalitě 

k je koeficient odtoku platný pro asfaltové a betonové vozovky 
(hodnota  K = 0,90 dle ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic) 

 
 

B.III.3. ODPADY
V této kapitole bude pojednáno o odpadech vznikajících ve fázi 

výstavby a následně při provozu posuzovaných komunikací. 
 

Přehled odpadů vznikajících ve fázi výstavby                                                                 
Pozemky pro navrhovanou výstavbu se nacházejí v ochranném pásmu 

stávajícího ropovodu a jsou v současné době nezastavěny a využívány jako 
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zemědělská orná půda, případně jako lesní pozemky s tím, že v ochranném 
pásmu ropovodu není umožněn růst dřevin. 

Na dotčených pozemcích se nevyskytují žádné objekty, které by bylo 
třeba demolovat.  

Vzhledem ke stávajícímu způsobu využívání pozemků lze důvodně 
předpokládat, že zemina ani voda není kontaminována ve smyslu platných 
předpisů (více v kapitole C.II2 a C.II3.) 

Odpady vznikající v etapě výstavby jsou uvedeny v následující  
tabulce. 

Ve sloupci kategorie odpadu je uvedeno, zda se jedná o odpad 
nebezpečný (N) nebo ostatní (O).  
 

Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby: 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly  O 
15 01 03 Dřevěné obaly  O 
15 01 04 Kovové obaly   O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi bez obsahu asfaltu O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 
17 04 02 Hliník  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely O 
17 05 04 Zemina a kameny O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady 
O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů 
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a 
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nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je kromě 
správného nakládání s odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho 
prováděcích předpisů především jejich minimalizace.  

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby 
bude provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou 
konkretizovány i použité stavební materiály.  

Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu 
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace 
 Zacházení se stavebními odpady je třeba smluvně ošetřit s příslušnými 
stavebními firmami, aby byl během stavby vyloučen vznik odpadů, k nimž by 
se žádný subjekt nehlásil a případně s nimi nebylo nesprávně, tj. v rozporu 
s výše uvedenými obecně platnými právními předpisy, zacházeno. 

Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor v 
prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro 
nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v 
průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude 
zapracována do smlouvy o provedení prací.  

 
Přehled odpadů vznikajících v etapě provozu: 
   Provozovatel v roli původce odpadů je vázán  stávající legislativní 
normou, tj. zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona 
č.188/2004 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky – zejména je možno upozornit 
na novelu č.41/2005 Sb. Při manipulaci s odpady je provozovatel povinen 
zařadit vznikající odpady dle druhu a kategorie (vyhláška č.381/2001 Sb. ve 
znění uvedené novely) a příslušně s nimi zacházet. Pokud dojde k překročení 
limitních množství odpadů, bude nucen vypracovat plán odpadového 
hospodářství. 

Při napojování potrubí v obou koncových bodech trasy a rovněž při 
provozu může dojít zcela výjimečně k úniku ropy. Podobné montážní a čistící 
práce budou probíhat vždy za vyprázdněného potrubí. Při práci je pod 
potrubím umístěna vanička o objemu cca 100 litrů, zachycující případné 
úniky. Ve vaničce jsou hadice, odsávající případný únik do cisterny. Úkapy 
jsou pouze od rozstřiku drobných kapek nebo malé louže, které se ihned 
zasypou Vapexem, popř. jsou přikryty absorpčními textiliemi k nasáknutí a 
odstranění k likvidaci. Při této činnosti by mohlo vznikat malé množství (litry 
až desítky litrů) následujícího odpadu: 

Kód druhu odpadu: 050106 
Název:   Ropné kaly z údržby zařízení 
Označení:   N 
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Kód druhu odpadu: 150202 
Název: Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
Označení:   N 

 Dojde-li při této činnosti ke kontaminaci půdy, bude nutno 
kontaminovanou zeminu vytěžit a likvidovat jako nebezpečný odpad, 
zařazený podle Katalogu odpadů takto: 

Kód druhu odpadu č: 170503 
Název:  Zemina a kamení obsahující nebezpečné  látky 
Označení:   O 

Veškeré montážní a čistící práce bude investor provádět takovým 
způsobem, aby podobným haváriím předešel, což lze při jeho zkušenosti 
s prováděním podobných prací oprávněně očekávat. Množství zeminy 
kontaminované ropou při podobné havárii nelze předem odhadnout. 

V případě havárie při montážních pracích musí dodavatel stavby 
neprodleně zajistit odstranění ropných látek z půdy (např. použití 
prostředků pro odstranění ropy z půdy - Vapex apod.). Kontaminovanou 
zeminu musí okamžitě odtěžit a uložit na řízenou skládku nebezpečných 
odpadů. 

Před zahájením stavebních prací dodavatel stavby oznámí místo 
skládky, na kterou bude odvážen stavební materiál, a to na příslušnou 
pověřenou obec, referát životního prostředí - odpady. 

Produkce jiných odpadů se v průběhu stavby či provozu 
nepředpokládá. 

Z dalších druhů odpadů, které mohou v malém množství vznikat při 
provozu ropovodu a armaturních šachet, je možno uvést zejména 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 39 Plasty O 
20 01 40 Kovy O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03  Uliční smetky O 
20 03 06 Odpad z čištění kanalizace O 

Podstatná část odpadů je recyklovatelná, zbývající odpady budou 
zneškodňovány předepsaným způsobem. Veškeré odpady budou předávány 
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organizacím oprávněným k nakládání s odpady, se kterými uzavře investor 
smlouvu. 
 

Odpad nebezpečný „N“ 
Je takový odpad, který má některou nebezpečnou vlastnost ve smyslu 

zákona o odpadech. Tyto odpady musí být ukládány v souladu s vyhláškou 
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Nebezpečné odpady 
musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. 

V areálu bude vznikat také určité množství odpadů z obalů, zejména 
obalů z dodávaných ingrediencí. Nakládání s obaly řeší zákon č.477/2001 
Sb., o obalech, jehož cílem je především snížení množství obalových odpadů 
ukládaných do životního prostředí. Zákon stanovuje práva a povinnosti 
podnikajících právnických a fyzických osob, které uvádějí na trh nebo do 
oběhu obaly nebo balené výrobky. Provozovatel  objektu musí respektovat 
požadavky zákona o obalech a jeho prováděcích předpisů – především 
vyhlášky MPO č.115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání s obaly, vyhlášky 
MPO č.116/2002 Sb., kterou se stanovuje způsob označování vratných 
zálohovaných obalů a vyhlášky MŽP č. 117/2002 Sb., o rozsahu a způsobu 
vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.  
 
 
B.III.4.  Ostatní výstupy 
 
Hluk a vibrace 
a) hluk 

Provoz posuzovaného úseku ropovodu není zdrojem hluku, jedná se 
pouze u potrubní trasu uloženou v zemi a o armaturní stanice. V daném 
úseku nebude instalována čerpací stanice. Hluk bude vznikat prakticky pouze 
ve stádiu výstavby. 

 
1. Hluk z výstavby 

Hluk během výstavby bude vznikat z provozu stavebních mechanizmů 
a staveništní dopravy.  

Výstavba bude prováděna v souladu s výše popsaným postupem prací 
a harmonogramem, jednotlivé části trasy budou realizovány postupně 
v období 03/2008 – 10/2008. 

Staveniště bude přesouváno v závislosti na postupu prací, v předstihu 
budou prováděny přípravné práce, zejména kácení zeleně v místech, kde je  
to nezbytně nutné, dále pak příprava přechodů vodotečí a průchodů pod 
silnicemi a železniční tratí. 

Trasa ropovodu vede v převážné části dostatečně vzdálena od obytné 
zástavby, takže hluk stavebních mechanizmů nezpůsobí překročení 
přípustných hygienických limitů ze stavební činnosti, daných platnou 
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legislativou. Největším zdrojem hluku jsou stavební stroje provádějící zemní 
práce, to jest skrývku ornice a její vyhrnutí na okraj pracovního pruhu, dále 
pak rypadla provádějící vlastní stavební rýhy pro uložení potrubí. Vlastní 
pokládka potrubí, jeho svařování a ohýbání je etapou s nižšími hlukovými 
projevy, protože tyto stroje mají nižší akustický výkon než stroje pro zemní 
práce. Závěrečná etapa zásypu uloženého potrubí a zpětné nahrnutí zeminy 
a následně ornice představuje opět hlučnější pracovní operaci. 

Kromě hluku z vlastního staveniště jsou zdrojem hluku dopravní 
prostředky – nákladní automobily přivážející stavební materiál (zejména díly 
potrubí) a další staveništní doprava. Jak již bylo uvedeno, dopravní trasy jsou 
vedeny převážně po silnici č.38, která vede z větší části mimo obytnou 
zástavbu a na níž se přírůstek staveništní dopravy (cca 7 jízd za hodinu) 
v porovnání se stávající dopravní zátěží prakticky neprojeví. Z této hlavní 
komunikace bude staveništní doprava vedena po místních komunikacích II. a 
III. třídy až do míst nejblíže k jednotlivým staveništím. Tato doprava bude 
v některých obcích krátkodobě vedena i zastavěným územím, jedná se však 
pouze o časově omezené zátěže menšího rozsahu.  

Lze tedy konstatovat, že v žádném období výstavby nebudou 
v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb 
překročeny přípustné hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti rovné 
LAeq = 65 dB, což je v souladu s Nařízením vlády č.148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před účinky hluku a vibrací, v němž jsou stanoveny hygienické limity v 
chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru pro 
období výstavby i provozu. 

 
2. Hluk z provozu ropovodu a armaturních šachet 

Vlastní provoz ropovodu není zdrojem hluku, potrubí je uloženo v zemi. 
Rovněž armaturní stanice nepředstavují zdroj hluku, navíc jsou umístěny 
dostatečně daleko od obytné zástavby. 

 
b) vibrace 

Vibrace (chvění) vznikají při chodu vysokoobrátkových strojů, které se 
však v rámci posuzovaného záměru nebudou instalovat. 

Vibrace se mohou krátkodobě vyskytnout pouze v období výstavby při 
hutnění podloží (podsypu) pro uložení potrubí). Tyto vibrace však budou 
omezeny na bezprostřední okolí staveniště, které se nachází mimo obytnou 
zástavbu. 

Zdrojem vibrací mohou být i průjezdy těžkých nákladních automobilů, 
vzhledem ke konstrukci vozovek a jejich podloží a nízké přepravní rychlosti 
nákladních automobilů s potrubními díly nebudou vibrace přenášeny do okolí. 

Není tedy předpoklad, že by záměr intenzifikace stávajícího ropovodu 
byl zdrojem vibrací postihnutelných v jeho okolí. 
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B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
 
Záření radioaktivní, elektromagnetické 
 Při realizaci posuzovaného záměru  nebudou instalována zařízení, 
která by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH  
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

 
Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny 
je trvalé zajištění biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována 
jako variabilita všech žijících organismů a jejich společenstev a zahrnuje 
rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě 
přírodě blízkých ploch v minimálním územním rozsahu, který již nelze dále 
snižovat bez ohrožení ekologické stability a biologické rozmanitosti území. Je 
však zřejmé, že vymezení, ochrana a případné doplňování chybějících částí 
této sítě je pouze jedním z kroků k trvale udržitelnému využívání krajinného 
prostoru, protože existence takovéto struktury v území nemůže ekologickou 
stabilitu ani biodiverzitu zajistit sama o sobě a je pouze jednou z nutných 
podmínek pro zajištění. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní 
systém ekologické stability jako vzájemně propojený soubor přirozených i 
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle tohoto zákona mezi 
základní povinnosti při obecné ochraně přírody a provádí ho orgány 
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány 
vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy 
lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností 
všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je 
veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Koncepce ÚSES byla od počátku vytvářena tak, aby vznikl ucelený 
soubor ekologických podkladů o prostorových nárocích bioty v krajině, který 
by byl využitelný v územním plánování při harmonizaci různých požadavků na 
využití území. Tvorba ÚSES doplňuje územně plánovací dokumentaci o 
důležitý ekologický aspekt, jehož absence značně omezovala naplnění 
hlavního cíle územního a krajinného plánování – prostorovou optimalizaci 
funkčního využití krajiny.  

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, případně interakční 
prvky) jsou vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů 
v krajině a jejich prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, 
prostorových parametrů a společenských limitů a záměrů.  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je tedy chápán jako 
soustava přírodních společenstev, kterou je nutné udržovat. Je zdrojem pro 
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přirozenou reprodukci přírodního prostředí. Je tvořen biocentry, biokoridory a 
interakčními prvky.  

V daném širším území se vyskytují některé prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES), avšak v blízkém okolí navrhované lokality pro 
výstavbu se nenachází žádné prvky regionální úrovně, jsou zde zastoupeny 
prvky lokální.  

V úseku zdvojení ropovodu (Radostín – Potěhy, I. etapa) dochází 
severně od obce Habry ke křížení záměru s osou a ochrannou zónou  NRBK 
K77 (Chranbožský les – Údolí Doubravy, mezofilní bučinná). Osa ÚSES 
přechází z k.ú. Habry do k.ú. Frýdnava a je v daném úseku jen částečně 
funkční, neboť ji tvoří kromě existujících i neexistující (k návrhu na založení) 
biokoridory.  

Obce nemají zpracovaný územní plán, ale disponují těmito podklady:  

• Generel místních SES Habry, Atelier sadové a krajinné tvorby, 1998, 
kol. autorů Baladová, Novotný, Šolbová;  

• Generel lokálního územního systému ekologické stability  pro k.ú. 
Frýdnava, Rybníček u Habrů, Petrovice u Uhelné, Příbramě,  
Leškovice, Dálčice, Ždánice u Vilémova, Hostovice a Zhoř u Vilémova, 
zpravovaný Ing, Z. Bauerem 2001.  

Kostrou těchto systémů jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, 
působící jako biocentra nebo jako biokoridory, případně jako interakční prvky. 

Biocentra jsou prakticky genetické zásobárny pro uchování 
regionálního geofondu živých organismů (rostlinných i živočišných), 
biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi, tedy umožňují volné šíření 
původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení ekologické 
rovnováhy a interakční prvky představují segmenty liniového charakteru, 
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní 
úrovni. 

Minimální šířka osy NRBK by měla odpovídat šířce RBK příslušného 
typu. Maximální šíře nárazníkové zóny je odvozena z maximální vzdálenosti 
lokálních biocenter (2 km napříč osy NRBK po obou stranách). Do 
ochranného pásma se tak podél trasy záměru dostávají k.ú.: Frýdnava, 
Rybníček u Habrů, Habry, Proseč u Kamene, Kámen u Habrů.   Skutečná 
šíře musí být upřesněna v ÚPD podle konkrétních geomorfologických a 
ekologických podmínek území.      

Podle Metodiky zapracování ÚSES do územních plánů (1998) jsou 
všechny prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky a 
společenstva s vyšším stupněm ekologické stability nacházející se 
v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru chápány jako jeho součást. 
V těchto pásmech by měla být snaha podporovat a realizovat koridorový 
efekt. S podporou funkčnosti ÚSES souvisí zachování stávající zeleně, 
především vzrostlých stromů, remízů apod. 
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Podrobný popis jednotlivých prvků ÚSES v daném území a 
detailní grafické znázornění je uvedeno v příloze tohoto oznámení 
v rámci provedených biologických průzkumů a hodnocení.  

 
Shrnutí potenciálních významnějších střetů záměru s ÚSES: 

Předpokládané křížení osy NRBK K77 (resp. prvků lokálního ÚSES) se 
záměrem je ve dvou místech (kódové označení prvků ÚSES je použito tak, 
jak je uváděno v příslušném podkladu - generel):  

 

• křížení s LB2 (označení dle GÚSES k.ú. Rybníček u Habrů), nebo též 
LBC5 (dle GÚSES k.ú. Habry), z evidence prvků vyplývá, že se jedná 
o biocentrum na orné půdě k založení (cílové 3 ha), které dosud tvoří 
kultury: vodní plocha (0,4ha), louka, orná půda a ostatní plocha 
(mapování Baladová, Šolbová, 1997, k.ú. Habry). Ze zákresu trasy 
produktovou do ortofotomap v měřítku 1: 2000 je patrné, že záměr 
bude veden ornou plochou podél rybníka. K narušení biocentra by 
proto nemělo dojít.   

• v bezprostřední blízkosti LB1 (k.ú. Frýdnava), podle popisu biocentra 
v GÚSES se jedná  o lesní především smrkové biocentrum s příměsí 
borovice a břízy v rozloze 3,5 ha. Zákres v ortofotomapě ukazuje 
vedení trasy produktovodu mimo lesní porost, pouze v jeho ochranném 
pásmu. Nezmění-li se navržená trasa vedení produktovou, k narušení 
biocentra by nemělo dojít.   

 
Další křížení s prvky lokálního ÚSES je následující: 

Biokoridory na vodním toku: 
 

• k.ú. Olešná  u Havlíčkova Brodu (LBK 9-10, Bahenský potok),                   
(LBK 6-7, Skuhrovský potok) 

• k.ú. Skuhrov u Havlíčkova Brodu (LBK 3 – 4, bezejmenný potok) 

• k.ú. Habry (LBK 9, Jiříkovský potok), (LBK 6, přítok Haberského 
rybníka) 

• k.ú. Golčův Jeníkov (K1, Vohančický potok) 

• k.ú. Podmoky u Golčova Jeníkova (BK3, Římovický potok I) 

 
Biocentra: 

• k.ú. Habry (podél LBC 5, rybník) 

• k.ú. Proseč u Kamene (přes LBC1, niva mezi rybníky) – foto a popis v 
příloze 
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• k.ú. Golčův Jeníkov (podél B2, rybník)   

 
Návrhy opatření k ÚSES souvisí s opatřeními pro mimolesní zeleň 

(minimalizovat nutnost kácení z důvodu terénních prací a zajistit ochranu 
dřevin před případným poškozením při pracích) a s opatřeními pro zachování 
vodních a suchozemských společenstev (vodní bioty - přechody vodních 
toků, luční společenstva). Jsou uvedeny v kapitole D. tohoto oznámení a 
v příloze biologických průzkumů. 
 

Významné krajinné prvky (VKP): 
          Ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny §3 odst. 1 (a) 
vyplývá, že za VKP jsou považovány ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající 
k udržení její stability.  

VKP přímo definované zákonem jsou: lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy (tzv. VKP ze zákona).  

Dále jsou za VKP považovány jiné části přírody, které zaregistruje 
orgán ochrany přírody (tzv. registrované VKP). Těmi mohou být například 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, skalní útvary apod.            

Všechny VKP jsou podle zák. č. 114/1992 Sb. chráněny před 
poškozováním a ničením. K případným zásahům, které by mohly vést 
k poškození VKP, je nutné opatřit si závazné stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody.    
 
Registrované VKP v posuzovaném úseku trasy ropovodu  

Podle informací poskytnutých odbory životního prostředí ORP 
Havlíčkův Brod a Čáslav v plánované trase ropovodu se nevyskytují 
žádné orgánem ochrany přírody registrované VKP.             
 
VKP ze zákona v posuzovaném úseku trasy ropovodu 

Těchto VKP je v celé délce 26 km trasy větší počet a jsou přehledně 
shrnuty v tabulce č.17 přílohy biologických průzkumů. 
 

Památné stromy 
Podle údajů z Ústředního seznamu ochrany přírody a informací 

poskytnutých na Odboru životního prostředí Havlíčkův Brod se v trase 
záměru nevyskytují žádné památné stromy vyhlášené podle zák. č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (§ 46).  
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Ostatní nelesní dřeviny 
Dle zák. č. 114/1992 Sb. je za dřevinu rostoucí mimo les považován: 

„… strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i 
v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.“ (§ 3, g) 

V příloze biologické průzkumy, zpracované v rámci tohoto oznámení, 
jsou místa potenciálních střetů trasy s nelesními dřevinami přehledně 
vyznačena a je třeba jim věnovat důkladnou pozornost při zpracování 
projektové dokumentace stavby. 

Kácení lesní a mimolesní zeleně v zabezpečovacím pásmu omezit na 
nejnutnější zásahy. Terénní úpravy a výkopové práce, které budou zasahovat 
i do širšího prostoru než je nezbytně nutné pro následné zachování 
bezpečnosti provozu produktovodu, provádět šetrně, s ohledem na vzrostlou 
vegetaci (především stromy) a zajistit jejich existenci i po dobu terénních 
prací (ochrana kořenového systému i celého kmene a koruny).  

Doporučujeme provést průzkum zeleně s vyznačením 
„problematických míst“, na základě kterého bude stanoven rozsah 
nezbytného kácení a budou posouzeny možnosti individuálního řešení 
pro zachování mimolesní a lesní zeleně v pracovním pruhu a případně 
též v zabezpečovacím pásmu. Vegetační úpravy konzultovat s příslušným 
odborem životního prostředí.  Povolení ke kácení (dřevin obecně) vydává 
orgán ochrany přírody. 
       Zachování a respektování všech těchto prvků ÚSES je nezbytné, 
neboť se jedná o krajinu výrazně zdeformovanou nepřiměřenou přeměnou 
všech příznivých ploch (luk, mezí, remízků, cest) na ekologicky málo stabilní 
ornou půdu s minimálním podílem vzrostlé zeleně. 
 V tomto kontextu jsou  řešeny i dopady vlivů stavby a uvedená 
opatření, navrhovaná k eliminaci a kompenzaci vlivů na životní prostředí 
v rámci oznámení na předmětnou investiční akci intenzifikace ropovodu. 

 

Průchod trasy územím zvýšené hodnoty krajinného rázu (přírodní parky) 
Základní typologie krajin, použitelná pro hodnocení krajinného rázu, 

vychází z definice 3 účelově krajinných typů, a to: 
 

• Typ A: krajina silně pozměněná civilizačními zásahy (plně 
antropogenizovaná), s dominantním až výlučným výskytem sídelních 
a industriálních nebo agroindustriálních prvků. Tento typ krajiny 
zaujímá cca 30 % území České republiky; 

• TYP B: krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem 
(harmonická), s masovým výskytem přírodních a agrárních prvků a s 
plošně omezeným výskytem industriálních prvků. Tento typ krajiny zaujímá 
cca  60 % území České republiky; 
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• Typ C: krajina s nevýraznými civilizačními zásahy (relativně přírodní), s 
dominantním výskytem přírodních prvků. Tento typ krajiny zaujímá cca 10 
% území České republiky. 

  
Každá z těchto kategorií je dále dělena na 3 podkategorie podle 

kvalitativních ukazatelů: 

• +  ...................  zvýšená hodnota 

• 0  ...................  základní hodnota 

• -  ....................  snížená hodnota 

 

Kombinací obou charakteristik vzniká celkem 9 typů krajin. Zájmové 
území lze ve smyslu uvedeného členění zařadit rámcově do typu (A -). 
 

V trase záměru zdvojení produktovou se nevyskytují území chráněná 
pro významné soustředění estetických a přírodních hodnot jako přírodní 
parky. Vzhledem k vedení  produktovou pod zemí se nepředpokládá 
významnější narušení percepčních vlastností krajiny. Pouze v lesních 
úsecích dojde k rozšíření současného již odlesněného zabezpečovacího 
pásma. Investoři předpokládají rozšíření stávajícího pásma o max. 2 m na 
jednu stranu podle konkrétních terénních podmínek. Rozsah a způsob kácení 
(probírky) je nutné projednat s příslušným odborem ŽP (viz též individuální 
posuzování kácení v kapitole o mimolesní zeleni). 

 
Potenciální výskyt biotopů ohrožených druhů rostlin a živočichů v trase 
ropovodu   

Výskyt ohrožených druhů rostlin byl vyhodnocen v rámci botanického 
průzkumu, který je součástí biologických hodnocení v příloze tohoto 
oznámení.  

Ze závěrů posouzení vyplývá, že v území přímo dotčeném záměrem 
nebyl zjištěn výskyt ohrožených druhů rostlin.    

Mapováním fauny na trase produktovodu (zoologické posouzení) byl 
zjištěn výskyt minimálně 12 zvláště chráněných druhů obratlovců.  

Je zde však konstatováno, že vzhledem k již dřívějšímu ovlivnění a 
proměnou území, v obecné rovině nemají stanoviště z hlediska ochrany 
přírody větší hodnotu.  

Za hodnotnější jsou považovány některé vodoteče a fragmenty 
druhově bohatších vlhkých a mezofilních luk. V závěru zoologického 
posouzení jsou naformulována doporučení, která budou zapracována do 
projektu posuzované investiční akce. 
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Zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 
Území, v němž má být navrhovaná stavba realizována, je dosud 

převážně zemědělskou oblastí. Tím je dána i kvalita přírodních zdrojů.  
Blízkost větších měst (Havlíčkův Brod, Čáslav, Kutná Hora, Kolín) však 

stále více a zásadněji ovlivňuje charakter území. Především hustá dopravní 
síť silnic a urbanizace včetně výstavby rozsáhlých komerčních zón jsou 
limitujícími faktory pro tvorbu a ochranu krajiny. V této souvislosti se postupně 
významně mění i způsoby využívání zbývající zemědělské půdy. 

Z tohoto hlediska musí být kladen obzvláště velký důraz na udržení 
schopnosti regenerace přírodních zdrojů, k čemuž významně přispívá i 
regionální systém ekologické stability, v němž byl vytýčen rámec pro 
zpracování lokálních systémů.. 

Lze tedy říci, že schopnost regenerace přírodních zdrojů zůstává 
zachována a je nutno vytvářet podmínky pro co nejúčinnější ochranu 
životního prostředí zejména před negativními vlivy dopravních staveb (hluk, 
emise). Toho lze dosáhnout především budováním ochranných 
protihlukových valů a zelených pásů podél komunikací i na rozhraní mezi 
komerčními a obytnými plochami. Tato opatření slouží jak pro ochranu 
přírody, tak i pro ochranu obyvatelstva před hlukem a emisemi z dopravy. 

Vlastní záměr investora provést zdvojení stávajícího ropovodu bude 
mít z hlediska ochrany životního prostředí pouze minimální vliv na kvalitu a 
schopnost regenerace přírodních zdrojů.  

Schopnost regenerace přírodních zdrojů reprezentovaných zelenými 
plochami a pásy bude zachována. Podmínkou je dodržení opatření 
uvedených v tomto oznámení a samozřejmostí je kvalitní provedení 
rekultivací po skončení výstavby ropovodu na celém úseky posuzované trasy. 

Vzhledem k tomu, že investor provádí postupnou modernizaci a 
intenzifikaci celé trasy ropovodu, má s těmito pracemi bohaté zkušenosti a 
lze tedy důvodně očekávat, že stavba proběhne s maximálním ohledem na 
ochranu životního prostředí. 
 
 
Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Z tohoto hlediska není na území uvažovaném pro výstavbu žádný z 
uvedených zájmů reprezentován. Staveniště navrhované trasy prochází 
převážně územím se zemědělskou půdou a nejsou k dispozici žádné údaje 
ani záznamy o tom, že by se zde v minulosti vyskytovaly nějaké stavby.  

Celé území však leží v oblasti s možným výskytem archeologických 
nálezů, a proto bude při zásazích do území v případě jakýchkoliv nálezů 
tohoto druhu proveden záchranný archeologický průzkum. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nová trasa ropovodu prochází v těsném souběhu s trasou 
stávající, kde již byly v minulosti stavební práce provedeny, je 
pravděpodobnost archeologických nálezů zcela minimální. 
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Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu 
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči.  
 
 
Území hustě zalidněná 

V případě navrhované stavby se jedná o liniovou stavbu kopírující 
stávající trasu ropovodu Družby v délce 26 km mezi obcemi Radostín a 
Potěhy. 

Trasa je vedena v převážné části po zemědělských pozemcích a 
vyhýbá se obydleným lokalitám. 

Z obcí, jejichž katastry daný úsek ropovodu prochází, je největším 
sídlem město Golčův Jeníkov. Počáteční bod posuzovaného úseku v obci 
Radostín je vzdálen od okresního města Havlíčkův Brod 6 km.  Na severním 
konci se daný úsek v koncovém bodě trasy v obci Potěhy přibližuje k městu 
Čáslav.na vzdálenost 5 km. 

Dané území je převážně zemědělskou oblastí a nejedná se o oblast 
hustě zalidněnou. 

  

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení  
Dané území je v současné době zatěžováno především silniční 

dopravou, která se negativně projevuje zejména v místech, kde 
frekventované komunikace procházejí nechráněnou obytnou zástavbou. 
Páteří posuzovaného území je silnice č.38 Kolín – Čáslav – Golčův Jeníkov – 
Havlíčkův Brod. Při modernizaci této významné dopravní tepny byly 
vybudovány obchvaty obcí a měst, takže v současné době je trasa této 
komunikace vedena převážně mimo obytnou zástavbu, jedná se však o 
tranzitní komunikaci s vysokým podílem nákladní dopravy. 

Emise a hluk z této silnice se projevují především v jejím blízkém okolí. 
Provoz na ostatních komunikacích je významně nižší a lze konstatovat, že 
dané území není v současné době zatěžováno nad únosnou míru hlukem ani 
škodlivinami z automobilové dopravy. V daném území se nevyskytují 
významní znečišťovatelé ovzduší z řad průmyslových podniků – v širším okolí 
je největší průmyslovou oblastí město Kolín a jeho okolí. Do tohoto okresu 
však bude vedena až druhá etapa zdvojení ropovodu, která bude z hlediska 
vlivů na životní prostředí posuzována samostatně. 

Z uvedených důvodů relativně nízké zátěže životního prostředí 
vyplývá, že pro zachování, případně zlepšení stávajícího stavu by v daném 
území neměly být realizovány stavby s výrazně negativním vlivem na životní 
prostředí. Intenzifikace ropovodu je stavbou, která i přes svoji délku 26 km 
nepředstavuje pro životní prostředí prakticky žádnou zátěž. Pouze v období 
výstavby po dobu nejvýše 8 měsíců dojde ke zvýšení emisí z dopravy a hluku 
ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků. Po ukončení stavebních 
prací a následných rekultivací budou dané pozemky nadále využívány 
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původním způsobe, podél nové trasy bude pouze vytyčeno nové ochranné 
pásmo v šířce 5 m na obě strany od potrubí. Toto ochranné pásmo se z části 
kryje se stávajícím OP ropovodu Družba, takže zásah do přírodního prostředí 
bude minimální. 

 
Staré ekologické zátěže 

Pokládka nového potrubí ropovodu bude provedena v těsném 
sousedství stávající trasy ropovodu Družba, tedy v území, v němž již byly 
v minulosti stavební práce prováděny a ekologické zátěže nebyly zjištěny. 

Většina dotčených pozemků je v současnosti zemědělsky využívána a 
lze téměř s jistotou prohlásit, že se zde žádné staré ekologické zátěže 
nevyskytují. 
 

Extrémní poměry v dotčeném území 
Žádné  extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  
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C.II CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
C.II.1 Ovzduší a klima 
 
1) Klima                                                                                             
 Nejvýznamnější klimatické charakteristiky, které je zapotřebí vzít 
v úvahu, jsou teplota vzduchu, sluneční záření, srážková činnost a vlhkost 
vzduchu, vítr, jeho směr, rychlost a výskyt bezvětří. Průměrné roční hodnoty 
v dané lokalitě jsou z období 1961-2000.  
 
Klimatologické údaje 
 

Podle údajů z nejbližších srážkoměrných stanic se dlouhodobý roční 
úhrn srážek pohybuje mezi 551 a cca 650 mm. Bohatší na srážky je jižní část 
trasy. Podíl průměrných měsíčních úhrnů srážek za léta 1931-60 je 
následující (údaje v mm): 
 

stanice m n.m. I II III IV V VI VII VIII 
Čáslav 249 32 28 32 43 63 69 80 73 
Golčův Jeníkov 375 34 31 32 49 64 70 83 73 
Habry 467 44 40 52 55 74 82 87 81 
Havlíčkův Brod 455 47 41 39 52 67 80 93 85 

 
stanice m n.m. VIII IX X XI XII IV-IX X-III rok

Čáslav 249 73 49 45 35 36 382 208 590
Golčův Jeníkov 375 73 50 47 37 37 389 218 607
Habry 467 81 55 52 46 47 434 271 705
Havlíčkův Brod 455 85 56 56 48 48 433 279 712

 
Podle Atlasu podnebí Česka (ČHMÚ Praha v koedici s Univerzitou 

Palackého Olomouc, 2007) spadá prostor severně od Potěh (tj. prostor 
severního konce trasy) do oblasti s ročním úhrnem srážek 600 až 650 mm, 
směrem k jihu, resp. k jihovýchodu množství srážek roste (oblast 650 až 
700 mm, která východně trasy přechází do oblasti s úhrnem 700 až 750 mm.  

Dle Quitta leží úvodní část trasy severně od Havlíčkova Brodu v mírně 
teplé oblasti MT3, v povodí Sázavky je vymezena chladnější oblast CH7, a 
dále k Čáslavi se vyskytují opět teplejší oblasti MT7, MT9 a MT10.  

Zima bývá mírně chladná s normálním počtem ledových dnů, suchá až 
mírně suchá s 60ti až 100 dny se sněhovou pokrývkou. Přechodná období 
jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a mírným podzimem. Léto 
bývá normální až krátké s 20ti až 40ti letními dny, mírné až mírně chladné. 
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Klima je ovlivňováno blízkostí řeky Sázavy a Doubravy  a Českomoravskou 
vrchovinou. 
 

Počet dnů s teplotou nad 10 0 C 140 - 160 

Počet dnů se srážkami nad 1 mm 100 - 120 

Průměrná teplota v červenci 16 - 17 0 C 

Průměrná teplota v dubnu 6 - 7   0 C 

Průměrná teplota v říjnu 6 - 7   0 C 

Průměrná teplota v lednu - 2 - - 5 0 C 

Počet mrazových dnů 110 - 160 

Úhrn srážek za vegetační období 350 - 500 mm 

Úhrn srážek v zimním období 250 – 300 mm 

Počet zamračených dnů 120 - 160 

Počet jasných dnů 40 -  60 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 -  100 
 
 Klimatické a rozptylové podmínky v území závisí především na 
členitosti území a tvaru terénu, dále na větrných podmínkách a konečně na 
podmínkách stability ovzduší. Sklon a charakter aktivního povrchu velmi 
ovlivňují průběh místní cirkulace v přízemní vrstvě ovzduší do výšky 20 m 
nad zemí. 

Okolní krajina v posuzovaném území má charakter členité pahorkatiny 
s výškovou členitostí 75 -150 m. Reliéf tvoří plošina vzniklá zarovnáním 
vyklenutého povrchu, je rozčleněna drobnými vodními toky. 

V posuzovaném území v oblasti otevřené k západu bez větších 
terénních překážek lze očekávat velmi dobré ventilační poměry s průměrnou 
rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3.6 m/s.. Z údajů celkové větrné 
růžice vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru J, 
následované směry SZ  a Z . Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze 
směru V a SV. Orografie terénu umožňuje velmi dobré provětrání dané 
oblasti. 

 
Větrná růžice: 
 
Směr S SV V JV J JZ Z SZ CALM 
Četnost 12,7 6,1 4,0 9,8 21,4 10,7 16,1 17,4 1,8 

 

Četnost bezvětří (calm) je rozpočítána do I.třídy rychlosti větru podle 
četnosti směru. čísla vyznačují četnost směru větru v procentech. 
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2) Kvalita ovzduší 

Posuzovaná trasa ropovodu leží v oblasti Hornosázavské pahorkatiny, 
Kutnohorské plošiny, severně od Havlíčkova Brodu, na samém západním 
okraji kraje Vysočina, neverní část trasy zasahuje již do Středočeského 
kraje.. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší zde 
do určité míry ovlivňují relativně vzdálenější průmyslové aglomerace 
Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Čáslav a Chotěboř, ve 
vlastním posuzovaném území se však významnější zdroje emisí škodlivin do 
ovzduší nevyskytují. Pozitivní vliv na kvalitu ovzduší má umístění v krajině se 
značným podílem lesů ( z širšího pohledu) a vodních ploch,  členité. 

Podle dlouhodobého sledování se zde vyskytují měrné emise oxidů 
dusíku do 2 t/km2),  oxidu  siřičitého do 5 t/km2, tuhých  látek do 2 t/km2 
(Praha  do 50 t/km2. Vývoj emisí oxidu siřičitého má klesající charakter. 

V blízkém okolí posuzované trasy ropovodu není umístěna žádná 
měřící stanice automatického imisního monitoringu. Nejbližší měřící stanicí 
k jižnímu počátku posuzované trasy v Radostíně je měřící stanice 
v Havlíčkově Brodu. Nejčerstvější publikované výsledky měření jsou z roku 
2005. V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření koncentrací oxidu 
dusičitého. 
 

Rok: 2005 

Kraj:  Vysočina 

Okres:  Havlíčkův Brod 

Látka: NO2-oxid dusičitý

Jednotka:  µg/m3

Hodinové LV : 200,0 

Hodinové MT : 50,0 

Hodinové TE : 18 

Roční LV : 40,0 

Roční MT : 10,0 
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Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní 
hodnoty 

Roční 
hodnoty 

Max.  19 MV VoL 50% 
Kv  Max.   95% 

Kv  
50% 
Kv  X1q X2q X3q X4q X  S  N  KMPL  

Organizace: 
Staré č. 

ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datu
m 

Datu
m VoM 98% 

Kv  
Datu

m   98% 
Kv  C1q C2

q  
C3
q  C4q XG SG  dv  

55,5 33,5 0 8,6 23,8  17,8 9,1 12,5 8,0 8,4 10,8 9,9 3,68 361 JHBS
K 
 

25737  

ZÚ 
1200 

Havl.Brod-
Smetan.nám. 

Kombinované 
měření 

CHLM 
 

15.03. 28.02. 0 24,9 16.03.   19,5 90 91 92 88 9,3 1,42 3 

  

Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě: 
Z hlediska stávajícího imisního zatížení lze konstatovat, že zásadní vliv 

na imisní zatížení v dané oblasti má automobilová doprava po komunikaci 
I/38 vedoucí od Kolína přes Čáslav až do Havlíčkova Brodu.  Imisní zatížení 
v území, kterým prochází posuzovaná trasa ropovodu je nejvyšší právě 
v blízkosti této komunikace  

Z údajů měřící stanice na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě 
vyplývá, že maximální hodinové koncentrace NO2 dosahují hodnot nejvýše 
55,5 µg/m3, což je hodnota odpovídající přibližně 25 % limitu, který činí 200 
µg/m3.  

Nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace NO2 dosahují  
hodnoty 9,9 µg/m3, což odpovídá rovněž cca 25 % imisního limit, který je  
40 µg/m3. 

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity základních 
škodlivin.  
 

imisní limit [µg.m3] 
roční 

 
škodlivina hodinový 

zdraví lidí ekosystémy 
Oxidy dusíku -  30 

oxid dusičitý 200 - 40 

oxid uhelnatý 10 000**) - - 

PM10 50 40, resp. 20*) - 

*) od 1.1.2011   **) osmihodinová hodnota 
 

73

http://www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/2005_enh/cze/pollution_meas_prg/mp_JHBSK_15003.html
http://www.chmi.cz/uoco/isko/tab_roc/2005_enh/cze/pollution_meas_prg/mp_JHBSK_15003.html


Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že stávající imisní zatížení 
v posuzované lokalitě nepřekračuje přípustné limity dané platnou 
legislativou na ochranu ovzduší. 
 
 
 
C.II.2  Voda 
 

Podle geomorfologického členění České republiky spadá posuzovaná 
trasa ropovodu do celků Golčojeníkovské pahorkatiny (strukturně-erozní 
reliéf) a severně ležící Čáslavské kotliny (erozně-denudační reliéf).  
Hydrologie území 
 

Celé zájmové území náleží do následujících hlavních povodí: 

1-03-05 Doubrava (levostranný přítok Labe) 

1-09-01 Sázava po Želivku (pravostranný přítok Vltavy, následně 
levostranný  přítok Labe. 

 
Trasa ropovodu nepřekračuje žádné větší vodní plochy (rybníky). 

Úvodní část trasy od Radostína až po km 12,6, kde při severním okraji obce 
Habry prochází hlavní rozvodnice, oddělující povodí Vltavy (Sázava) a Labe 
(Doubrava), leží v pravobřežní části povodí Sázavy. Úsek 12,6 až 26,0 km 
(resp. až 31,2 km) se nachází v levobřežní části povodí Doubravy. 
Příslušnost k jednotlivým povodím uvádí tabulka: 
 

úsek 
(km) 

dotčený tok (tok dle hydrolog. 
pořadí*) číslo povodí 

0,0 - 1,7 Bahenský potok (dtto) 1-09-01-093 

1,7 - 3,8 Skuhrovský potok (dtto) 1-09-01-089 

3,8 - 7,1 Lučický potok (dtto) 1-09-01-088 

7,1 - 12,6 Sázavka (Sázavka po Radinovku) 1-09-01-104 

12,6 - 17,8 Vázanka (Vohánčiský potok) 1-03-05-037 

17,8 - 19,7 Výrovka (Rajský potok) 1-03-05-039 

19,7 - 22,0 Římovický potok (dtto) 1-03-05-051 

22,0 - 22,9 Brslenka (Čáslavka) 1-03-05-052 

22,9 - 24,9 Zehubský potok (dtto) 1-03-05-041 

24,9 -  Brslenka (Čáslavka) 1-03-05-052 

* dle Hydrologických poměrů ČSSR. Díl I. Text. HMÚ Praha 1965 
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Trasu ropovodu kříží řada pravidelných a epizodních vodotečí, které 

jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

název (označení) toku stan. v 
km 

generelní směr 
odtoku 

(ve směru staničení) 

levostranný přítok Bahenského potoka  0,97 západ 

Bahenský potok 1,43 západ 

levostranný přítok Skuhrovského 
potoka 2,22 západ 

levostranný přítok Skuhrovského 
potoka 2,64 západ 

Skuhrovský potok 2,90 jihozápad, západ 

levostranný přítok Lužického potoka 4,88 západ 

levostranný přítok Lužického potoka 5,57 západ 

Jiříkovský potok   (Sázavka) 10,40 severozápad, západ 

pravostranný přítok Jiříkovského 
potoka 11,85 jihozápad, západ 

Vohánčický potok 13,63 severovýchod, sever 

levostranný přítok Vohánčického 
potoka 13,95 východ, severovýchod

Vohánčický potok 14,65 sever 

Vohánčický potok 17,56 východ 

Výrovka 19,22 severovýchod 

Římovický potok 20,59 východ, sever 

Římovický potok 21,88 severozápad 

Stavba se dotýká jediného významného vodního toku ve smyslu 
vyhlášky 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků 
a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Jedná se 
o Sázavku, jejíž část v délce 19,40 km je v dotčeném povodí (1-09-01-
104) vyhlášena významným vodním tokem.  
 
Ochranná pásma vodních zdrojů 
 

Podél trasy se nacházejí vodní zdroje podzemních vod, některé se 
stanovenými ochrannými pásmy. Ochranná pásma jsou stanovována 
rozhodnutím příslušných vodoprávních úřadů (Havlíčkův Brod a Čáslav) 
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stupněm I a II a jsou určena k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní 
nezávadnosti vodního zdroje. V bezprostřední blízkosti byla v rámci terénního 
šetření a oficiálních vodohospodářských map identifikována následující 
ochranná pásma: 
 

úsek (km) obec vzdálenost a směr od trasy 
  jímací prostor 

(PHO I) 
hranice PHO II 

(příp. III*) 

      -  0,0 Radostín 500 m JV - 

  cca 4 km J 150 m J (PHO 
III) 

3,6  -  3,9 Skuhrov 600 + 700 m 
V 

 

4,6 -  5,2 Kámen (Sedletín) 1 200 m V  

7,1 -  8,1 Proseč 100 + 400 m 
V 

50 m V 

8,6 -  9,2 Miřátky 100 - 250 m + 
700 - 800 m V

do 50 m V 

11,5 -  Habry (ZOD) 300 m Z  

25,6 -  Potěhy (ZOD) 50 - 100 m V  
   * povrchový tok (zde Rozkošský potok) 
 
 
Stav zásobování obyvatelstva v trase vodou a rizika ohrožení vodních 
zdrojů 
 

Radostín u Havlíčkova Brodu: obecní vodovod, jímací území je cca 
150 m východně od neposuzovaného úseku ropovodu, resp. jihovýchodně 
300 m od km 0,00, v jiném dílčím hydrologickém a hydrogeologickém povodí 
(viz Příloha č.2 Přehledná mapa JP1). Riziko ohrožení jímaných vod 
při havárii intenzifikovaného úseku je nízké.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní je 
vysoké.  

Olešná u Havlíčkova Brodu: obydlené území se nachází na nátokové 
straně ropovodu východně od trasy. Riziko ohrožení domovních studní při 
havárii (aerosol při západním větru) je nízké až střední.  

Skuhrov u Havlíčkova Brodu: obecní vodovod, jímací území 300 až 
350 m východně od ropovodu ve stejném hydrologickém a hydrogeologickém 
povodí na protilehlé straně úpadu (viz Příloha č.2 Přehledná mapa - JP2). 
Riziko ohrožení jímaných vod při havárii je střední (aerosol při západním 
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větru) až vysoké (v případě existence jímacích objektů, umožňujících jímat 
podzemní vodu hlubšího oběhu).  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko jejich ohrožení při havárii je 
nízké. Výjimkou je prostor západně pod silnicí (viz Příloha č.2 Přehledná 
mapa - P1). Prostor je zmeliorován (zrychlený odtok podzemní vody), dle 
sdělení obyvatel se zde studny nevyskytují.  

Kámen u Habrů: obecní vodovod, jímací území cca 0,6 km východně 
od ropovodu v jiném dílčím hydrologickém a hydrogeologickém povodí (viz 
Příloha č.2 Přehledná mapa - JP3). Riziko ohrožení jímaných vod při havárii 
je nízké až minimální.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní je 
nízké.  

Proseč u Kamene: obecní vodovod, jímací území (šachtová studna s 
vodojemem cca 100 m a vrt cca 350 m s vyznačeným ochranným pásmem 
II. stupně - vnitřní) jsou východně od ropovodu ve stejném hydrologickém 
a hydrogeologickém povodí (viz Příloha č.2 Přehledná mapa - JP4). Riziko 
ohrožení jímaných vod při havárii je vysoké.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní je 
střední.  

Miřátky: obecní vodovod, jímací území (jímací objekty s vyznačeným 
ochranným pásmem II. stupně (vnitřní) jsou východně od ropovodu 
v totožném hydrologickém a hydrogeologickém povodí (viz Příloha č.2 
Přehledná mapa - JP5). Riziko ohrožení jímaných vod při havárii je vysoké 
(jímací objekty 100 až 250 m od trasy) až středně vysoké (jímací objekty 700 
až 800 m od trasy).  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při západním větru) je nízké.  

Habry: veřejný vodovod. Provozovatel VaK Havlíčkův Brod, jímací 
území je prostor Maleč, více jak 12 km východně od ropovodu v povodí Labe. 
Riziko ohrožení jímaných vod při havárii je nepravděpodobné.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při východním větru) je nízké, resp. u studní vázané na kolektor 
údolních dnových sedimentů Sázavky a jejího pravostranného přítoku od SV 
(od obce Rybníček) je střední až vysoké.  

V ostře zaříznutém údolíčku zmiňované vodoteče je při pravobřežní 
dnové části situován jímací prostor (Příloha č.2 Přehledná mapa - JP6) pro 
ZOD Habry (cca 300 m západně od trasy). Exploatovaná podzemní voda 
pravděpodobně mělkého oběhu slouží k zásobování kravína a teletníku. 
Odběr je zpoplatněn (roční odběr převyšuje 6 000 m3). Riziko ohrožení 
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jímaných vod při havárii v prostoru především severně od místa jímání je 
vysoké.  

Frýdnava: veřejný vodovod. Provozovatel VaK Havlíčkův Brod, jímací 
území prostor Maleč.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při západním větru) je střední až vysoké, resp. u studní vázané na 
kolektor údolních dnových sedimentů v levobřežní dnové části údolí Váhanky 
je vysoké. 

Na zarovnaném hřebenu severně od Frýdnavy se v těsné blízkosti 
trasy (cca 50 m západně) nachází rekreační objekt s historickou šachtovou 
studnou (Příloha č.2 Přehledná mapa - JP7). Dle sdělení majitele se hladina 
podzemní vody nachází cca 4 až 4,5 m pod terénem. Riziko ohrožení je 
vysoké.  

Olšinky: veřejný vodovod. Provozovatel VaK Havlíčkův Brod, jímací 
území prostor Maleč.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při západním větru, přítok podzemní vody od ropovodu) je střední až 
vysoké. 

Golčův Jeníkov: veřejný vodovod. Provozovatel VaK Havlíčkův Brod, 
jímací území prostor Maleč. Východně od trasy (cca 400-450 m) je při silnici 
na Čáslav situován vodojem VaK. Západně ležící zemědělský areál firmy 
XAVERGEN, a.s. je zásobován pomocí vodovodního řadu.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při západním větru) je střední, resp. u studní vázané na kolektor 
údolních dnových sedimentů Váhanky je střední až nízké.  

Jako velmi zranitelný se jeví úsek přechodu ropovodu přes ostře 
zaříznuté údolí Váhanky při západním okraji města. Východně od trasy leží 
fotbalové hřiště se sociálním zázemím, které není na vodovod připojeno 
a zásobování řeší pomocí šachtové studny, situované cca 100 m východně 
od ropovodu při úpatí levobřežního údolního svahu (viz Příloha č.2 Přehledná 
mapa - JP8). Riziko jeho ohrožení je vysoké.  

Východně od ropovodu (cca km 19,75 staničení) se nacházejí ovocné 
zahrady s chatkami. Zásobování vodou je řešeno pomocí individuálních 
jímacích objektů (Příloha č.2 Přehledná mapa - JP9). Riziko ohrožení studní 
(aerosol při západním větru, přítok podzemní vody od ropovodu) je střední až 
vysoké 

Podmoky u Golčova Jeníkova: objekt starého mlýna s rekreačními 
chatkami (cca km 22) západně od trasy na soutoku Brslenky a Římovického 
potoka (Příloha č.2 Přehledná mapa - JP10). Riziko ohrožení případných 
(objekt byl v době terénního šetření nepřístupný) studní (aerosol při 
východním větru, přítok podzemní vody poříční vodou Římovického potoka) 
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je vysoké. 

Bratčice u Potěh: veřejný vodovod. Provozovatel VHS Vrchlice - 
Maleč, a.s. Kutná Hora, jímací území prostor Maleč (shodné s VaK Havlíčkův 
Brod).  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při východním větru) je střední. 

Horky: veřejný vodovod. Provozovatel VHS Vrchlice - Maleč, a.s. 
Kutná Hora, jímací území prostor Maleč.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při západním větru, přítok podzemní vody od ropovodu) je střední až 
nízké. 

Potěhy: veřejný vodovod. Provozovatel VHS Vrchlice - Maleč, a.s. 
Kutná Hora, jímací území prostor Maleč.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
(aerosol při západním větru) je střední až vysoké. 

V mělkém údolíčku východně od trasy je při levobřežní dnové části u 
rybníčku (Potěhský potok) situován jímací prostor (Příloha č.2 Přehledná 
mapa - JP11) pro ZOD Potěhy. Exploatovaná podzemní voda mělkého oběhu 
slouží k zásobování objektů živočišné výroby a k zalévání skleníků. Odběr je 
zpoplatněn (roční odběr cca 10 000 m3). Riziko ohrožení jímaných vod 
při havárii je vysoké. 

Drobovice: veřejný vodovod. Provozovatel VHS Vrchlice - Maleč, a.s. 
Kutná Hora, jímací území prostor Maleč.  

Studny individuálního zásobování jsou používány většinou doplňkově 
především jako zdroj vody pro zalévání. Riziko ohrožení domovních studní 
vázaných na kolektor údolních dnových sedimentů Potěhského potoka je 
střední až vysoké. 

 
Použité podklady pro vyhodnocení  

Zpracování údajů o horninovém prostředí a podzemní vodě bylo 
provedeno z podkladů předchozích regionálních průzkumů, publikací a 
archivních geologických map. Pro dokumentaci v přílohové části byly použité 
vodohospodářské mapy 1 : 50 000 (Příloha č.1) a upravené topografické 
mapy měřítka 1 : 20 000 (Příloha č.2). 

 
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostech, které se 
vyskytly při zpracování této části oznámení  
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Pro zpracování této dokumentace byly k dispozici textové údaje o 
projektovaném záměru a mapy měřítka 1 : 10 000 s vyznačením trasy 
ropovodu a blízkých faktorů životního prostředí (HW Projekt s.r.o. Praha). 
Nedostatky při zpracování dokumentace mohou vyplývat z rozsáhlosti 
hodnoceného území a liniového charakteru trasy. To je však možné 
považovat za únosné, neboť riziko změn vodního režimu a kvality 
podzemních a povrchových vod a rozsáhlejších zásahů do horninového 
prostředí zde v případě bezporuchového provozu nehrozí. Vliv na povrchové 
a podzemní vody a vodní zdroje by neměl být zjištěn, pokud budou přijata 
doporučená opatření. 
 
 
C.II.3  Půda 

Z hlediska půdy je třeba posoudit vliv na zemědělskou a lesní půdu. 

1. Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ") je 
charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a 
expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a 
klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž : 

a) klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými 
podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je 
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"), 

b) hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem 
příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, 
subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm 
hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a 
zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí 
číselného kódu, 
c) sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu 
zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí 
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, 

d) skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k 
obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka půdy, podle přílohy 
č. 4; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich 
kombinace. 

Vysvětlivky k BPEJ dle vyhlášky MZe č.327/1998 Sb., kterou se 
stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a 
postup pro jejich vedení a aktualizaci (příloha č.2 – charakteristika hlavních 
půdních jednotek): 
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1. číslice = příslušnost ke klimatickému regionu 

2 = klimatický region T2 teplý, mírně suchý, s průměrnou roční teplotou 8 – 
90C, s průměrnými ročními srážkami 500 – 600 mm, pravděpodobností 
suchých vegetačních období 20 – 30, s vláhovou jistotou 2 – 4 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

10 =  hnědozemě, (typické, černozemí), včetně slabě oglejných forem na 
spraši; středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem. 

25 = hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na 
opukách a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými 
vláhovými poměry. 

30 = hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na na 
permokarbonských horninách a pískovcích; lehčí až středně těžké, většinou s 
dobrými vláhovými poměry. 
 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým 
stranám 

číslice svažitost expozice 
0 0 – 30 Bez sklonu 

1 3 - 70 Bez sklonu 

2 3 - 70 Jih (JZ – JV) 

4 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

5 70 - 120 Sever (SZ-SV) 

6 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

číslice skeletovitost hloubka *)

0 žádná hluboká 

1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 

4 středně skeletová hluboká až středně hluboká 

8 středně až silně 
skeletovitá 

hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou 
nebo silnou skeletovitostí 

BPEJ jsou jednotně vedeny) v číselném a mapovém vyjádření v 
celostátní databázi BPEJ (dále jen "celostátní databáze"), která obsahuje 
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informace o kvalitě půdy. Vedení celostátní databáze je zajišťováno 
Ministerstvem zemědělství prostřednictvím odborné organizace, která na 
vyžádání též poskytuje souhrnné informace o BPEJ a jejich účelových 
seskupeních, např. pro plošnou a kvalitativní ochranu půdy a vody, pro 
územní plánování, posuzování ekologické stability krajiny, vytváření 
ekonomických nástrojů v zemědělství a rozvoje regionů. 

Průměrnou mocnost orniční vrstvy je nutné stanovit průzkumem na 
místě. 

Investor je povinen postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v jeho 
novelizovaných zněních a v případě vynětí půdy ze ZPF zaplatit příslušný 
odvod za odnětí. 
 
Metodický přístup k ochraně ZPF 

Vlastní posouzení obsahuje charakteristiku přírodních podmínek 
z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a vliv realizace záměru na 
zemědělský půdní fond (ZPF). Ochranu ZPF lze u posuzovaného záměru 
hodnotit ze dvou základních dopadů na půdu.  

Pro část projektovaných technologických zařízení bude nutné zajistit 
nové plochy, což vyvolá trvalý zábor zemědělské půdy.  

Pokládku potrubí podmiňuje liniový výkop přes zemědělské pozemky, 
který je považován za dočasný zábor, protože realizace, včetně doby 
potřebné k uvedení půdy do původního stavu, bude trvat cca 8 měsíců, tedy  
méně než jeden rok.  

Oba tyto dopady jsou posouzeny a hodnoceny z hlediska jejich vlivu 
na jednu z hlavních složek životního prostředí – zemědělskou půdu.  

 

Charakteristika přírodních podmínek z hlediska ochrany ZPF  
 
Dílčí stupně ochrany ZPF 

Pro charakteristiku a diferenciaci dotčeného území z hlediska ochrany 
zemědělské půdy bylo využito hodnocení podmínek ochrany ZPF provedené 
v úkolu „Vymezení a zdůvodnění oblastí českých krajů, které je nutno chránit 
před ztrátami zemědělské půdy“. V tomto materiálu jsou zařazena jednotlivá 
katastrální do dílčích stupňů ochrany ZPF.  

Tímto způsobem bylo území České republiky rozděleno do 3 hlavních 
stupňů ochrany ZPF (A, B, C) a do 7 dílčích stupňů ochrany ZPF (A/1, A/2, 
A/3, B/1, B/2, C/1, C/2). 

Dílčí stupně ochrany ZPF dotčené trasou ropovodu jsou patrné 
z tabulkového přehledu. Jsou charakterizovány následujícím způsobem: 
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A/1 – stupeň ochrany maximální (2 katastrální území)

Jde o vysoce produkční zemědělské oblasti s maximálními možnostmi 
pro pěstování zeleniny, raných brambor, intenzivního ovocnářství a pro 
využití velkoplošných závlah. Vynětí ze zemědělského půdního fondu v tomto 
stupni lze připustit například při budování liniových staveb nebo při 
rozšiřování investičních celků. 

A/2 – stupeň ochrany velmi vysoký (2 katastrální území)

Rovněž tento stupeň zahrnuje velmi produkční zemědělské oblasti 
s velkými možnostmi pro pěstování zeleniny a raných brambor, zakládání 
intenzivních ovocných sadů a pro použití velkoplošných závlah. Podmínky 
ochrany jsou obdobné jako u A/1. 

B/1 – stupeň ochrany průměrný (7 katastrálních území)

Jde o zemědělské oblasti vhodné až velmi vhodné pro běžnou 
zemědělskou výrobu. Charakteristické jsou velkoplošné i lokální odvodňovací 
akce. Lze akceptovat v nezbytně nutné míře vynětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu. 

B/2 – stupeň ochrany nízký (1 katastrální území) 
Jde o zemědělské oblasti vhodné pro běžnou zemědělskou produkci. 

Lze akceptovat v nezbytně nutné míře vynětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu s tím rozdílem, že tento stupeň poskytuje více reálných možností pro 
vynětí ze zemědělské půdy. 
 
Třídy ochrany ZPF 

Stupně tříd ochrany zemědělského půdního stanovuje pro účely 
ochrany ZPF příloha metodického pokynu ze dne 12.6.1996 
čj.OOPL/1067/96. Pokyn rozlišuje pět tříd ochrany a jejich procentický podíl 
zastoupený v katastrálních územích dotčených navrženou trasou je patrný 
v tabulkovém přehledu.   

Šířku spektra podmínek ochrany ZPF vymezená třídami ochrany 
dokumentuje charakteristika I. třídy ochrany na jedné straně a charakteristika 
V. třídy ochrany na straně druhé. 

I. třída ochrany 

Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně 
nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách 
rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze 
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně,a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu.  
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V. třída ochrany 

Do V. třídy jsou zahrnuty bonitované půdně ekologické jednotky, které 
představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd 
mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a 
erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské 
účely postradatelné.   
 

PŘEHLED KRITÉRIÍ POUŽITÝCH PRO POSOUZENÍ ZÁMĚRU Z HLEDISKA 
OCHRANY ZPF 

Dotčená katastrální území a Podíly zemědělské půdy dle tříd ochrany v % Dílčí stupeň

průměrné hodnoty za ČR I II I+II III IV V ochrany ZPF

Radostín u Havlíčkova Brodu 62,28 3,28 65,56 21,60 4,68 8,16 B2 

Olešná u Havlíčkova Brodu 67,18 1,19 68,36 7,46 9,64 14,53 B1 

Skuhrov u Havlíčkova Brodu 74,51 9,03 83,55 6,87 1,24 8,34 B1 

Kámen u Habrů 66,13 9,72 75,85 17,95 0,00 6,20 B1 

Proseč u Kamene 35,35 23,38 58,73 27,00 2,65 11,62 B1 

Habry 30,97 30,11 61,09 26,19 0,08 12,64 B1 

Rybníček u Habrů 4,82 62,56 67,38 21,06 0,00 11,56 B1 

Frýdnava 3,79 52,27 56,06 25,43 0,00 18,51 B1 

Golčův Jeníkov 0,24 25,59 25,83 58,64 8,07 7,46 A2 

Podmoky u Golčova Janíkova 8,78 25,31 34,09 53,92 1,15 10,84 A2 

Bratčice u Potěh 66,79 27,64 94,43 1,28 0,74 3,55 A1 

Potěhy 65,41 25,85 91,26 2,97 5,45 0,32 A1 

ČR 21,87 19,40 41,27 20,56 18,02 20,15 * 

 

Vyhodnocení přírodních podmínek na posuzovaném úseku trasy 
ropovodu z hlediska ochrany ZPF 
 
Dílčí stupně přednosti 

Dílčí stupně přednosti rozlišují podmínky ochrany ZPF v republikovém 
měřítku. Z hlediska dílčích stupňů ochrany ZPF převládají na trase 
průměrné podmínky. To se týká zejména úseku od Radostína u Havlíčkova 
Brodu až na k.ú. Frýdnava. Zbývající část trasy ropovodu, t.j. úsek Golčův 
Jeníkov – Potěhy, prochází územím s vysokým až nejvyšším stupněm 
ochrany. I v nejvyšším dílčím stupni ochrany A1 lze obdobný záměr 
realizovat, viz charakteristika A1: „Vynětí ze zemědělského půdního fondu 
v tomto stupni lze připustit například při budování liniových staveb nebo 
při rozšiřování investičních celků“. 
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Podíl tříd ochrany 
Podíly tříd ochrany zastoupených v katastrálním území podrobněji 

charakterizují podmínky ochrany ZPF v posuzovaném katastrálním území. Z 
výše uvedeného tabulkového přehledu je patrné, že trasa ropovodu prochází 
katastrálními územími, ve kterých jsou nadprůměrně zastoupeny první dvě 
třídy ochrany. Ze sloupce I+II je zřejmé, že v ČR se podílí I. a II. třída na 
výměře ZPF 41,27 % . Kromě k.ú. Golčův Jeníkov (25,83%) a Podmoky u 
Golčova Jeníkova (34,09%) mají ostatní dotčená k.ú. podíl dvou nejvyšších 
tříd výrazně vyšší než je republikový průměr. Ve třech případech je to 
dokonce víc než dvojnásobek (Bratčice u Potěh – 94,43%, Potěhy – 91,26% 
a Skuhrov u Havlíčkova Brodu – 83,55%). Z této skutečnosti vyplývá, že 
pravděpodobnost dotčení kvalitní zemědělské půdy je vysoká. 
 

Zhodnocení záměru z hlediska ochrany ZPF 
 
Plošné nároky 

Realizace záměru nevyvolá rozsáhlejší plošné nároky na zábor 
zemědělské půdy. Přednostně je ověřována možnost využití stávajících 
areálů armaturních šachet. Při zpracování posouzení EIA bylo zřejmé, že 
s velkou pravděpodobností bude nutné v návaznosti na areál v Radostíně 
zabrat novou plochu, kterou lze orientačně charakterizovat následovně: 

Lokalizace ⇒ předurčena návazností na stávající zařízení, přístupností 
po stávající komunikaci 

Dotčená plocha ⇒ orná půda; BPEJ 8.34.01; třída ochrany I ; výměra 
cca 0,3 ha 
 

Zhodnocení a doporučení: 

Trvalé odnětí ze ZPF lze akceptovat, přesto, že bude záměrem 
dotčena orná půda I. třídy ochrany. Nemá význam posuzovat jiné alternativy 
s ohledem na dále uvedené okolnosti: 
• lokalizace záměru vyplývá z jeho cíle tj. zvýšení kapacity stávajícího 

ropovodu Družba 
o využití stávajících ochranných pásem 
o využití stávajících zařízení 

• lokalizace konkrétního záboru vyplývá z potřebné návaznosti na stávající 
zařízení  

o stávající příjezdová komunikace 
o stávající přípojka elektrické energie 
o možnost napojení do centrálního řídícího systému přes stávající 

elektrodomky a stávající optický kabel 
Dokumentace, která bude zpracována k územnímu řízení, specifikující 

posuzovaný záměr, musí m.j. obsahovat vyhodnocení ochrany ZPF ve 
smyslu zákona č. 334/1992 Sb., v aktuálním znění a navazujících předpisů.    
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Liniové výkopové práce 

S ohledem na skutečnost, že se v žádném případě nepředpokládá 
využití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu delší než rok, 
jedná se o dočasný zábor. 

Ve smyslu § 7 odst. (3) zákona č. 334/1992 Sb., v aktuálním znění, 
návrh tras  podzemních vedení, který se zpracovává v etapě před 
zpracováním zadání těchto staveb musí být projednán s orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu a opatřen jejich souhlasem.  
 
Zhodnocení a doporučení 

Při stavební činnosti, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském 
půdním fondu, popřípadě aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, 
je potřeba zejména: 

 

• provést bilanci skrývky kulturních vrstev půdy nalézajících se na 
dotčených pozemcích 

• skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji 
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše 

• postarat se o řádné uskladnění skryté ornice pro účely rekultivace do doby 
její použití pro následnou rekultivaci výkopu. Zajistit její řádné ošetřování a 
ochranu před znehodnocením a ztrátami.  

• o činnostech souvisejících se skrývkou (uložením, ochranou, ošetřováním 
a rozprostřením) vést protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny 
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a 
účelnosti využívání těchto zemin    

• v případech, kdy bude výkop procházet přes odvodněné pozemky, musí 
investor zajistit, aby realizací plynovodu nebyla narušena funkčnost 
odvodňovacích zařízení.   

• provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch tak, aby tvarem, 
uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci 

• provést rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších 
funkcí v krajině 

• učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt 

• provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a tak, 
aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám  
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Závěry z hlediska ochrany ZPF 
Z vyhodnocení záměru vyplývá, že není ve výraznějším střetu 

s principy a zásadami ochrany zemědělského půdního fondu. Při 
stavební činnosti je nutné postupovat tak , aby bylo zabráněno škodám na 
zemědělském půdním fondu, popřípadě aby tyto škody byly omezeny na míru 
co nejmenší. Požadavky na realizaci stavby jsou uvedeny výše.  

 
2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) – lesní půdní fond   

Trasa ropovodu prochází (ve smyslu vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. o 
zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských 
souborů) v úseku k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu až k. ú. Frýdnava 
přírodní lesní oblastí 16 – Českomoravská vrchovina. Na území k. ú. 
Golčův Jeníkov přechází do přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská 
pahorkatina, kterou pokračuje až do konce prvního úseku v k. ú. Potěhy.  

Stavba je vedena převážně zemědělsky obdělávanými pozemky. 
Vyhýbá se rozsáhlým lesním komplexům. Protíná pouze osamocené drobné 
lesíky nebo prochází okrajovými částmi větších lesních celků. Nejdelší 
průchod lesem je na 1. lokalitě mezi 4,0. a 4,5. kilometrem a měří 250 m. 
V celém sledovaném úseku trasa ropovodu prochází lesními porosty celkem 
na sedmi lokalitách. Tyto lokality byly předmětem hodnocení. 

Terénní průzkum byl zaměřen především na zhodnocení současného 
stavu lesních porostů v okolí trasy ropovodu, vliv stávajícího odlesnění na 
statickou stabilitu a plnění ekologických funkcí lesa a možnost negativních 
účinků na lesní porosty v případě rozšíření trasy. Dřevinná skladba lesních 
porostů v blízkosti stavby byla zjišťována přímo v terénu, věk byl zjišťován 
pouze jako informativní údaj okulárním odhadem, nikoliv přesně z vývrtů 
přírůstovým nebozezem. Lesní typ byl převzat z typologické mapy, 
zveřejněné na mapovém serveru ÚHÚL. Zařazení porostu do cílového 
hospodářského souboru je provedeno ve smyslu vyhlášky MZe č. 83/1996 
Sb. Údaje týkající se potenciálního ohrožení a ekologických funkcí lesa byly 
převzaty z publikace „Trvale udržitelné obhospodařování lesů podle souborů 
lesních typů, Karel Plíva, ÚHÚL Brandýs n. L., 2000“. Na závěr bylo 
provedeno celkové zhodnocení vlivu rozšíření stávající trasy na daný lesní 
porost. 

Hodnocení průchodu stavby lesními porosty je zpracováno formou 
jednotných formulářů - tabulek - tak, že každá z uvedených 7 lokalit je 
řešena jako samostatná tabulka a přílohu tvoří výřez typologické mapy na 
podkladu SMO v měřítku 1:5000, s vyznačeným stávajícím odlesněním trasy 
ropovodu. V každé tabulce je rovněž popsán plošný rozsah záboru stanoven 
vliv trasy na fragmentaci lesních porostů. 

Podrobné tabulky a typologické mapy jsou uvedeny v příloze tohoto 
oznámení v části Biologické průzkumy. 

Jedná se o tyto lokality: 
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č. Úsek 
trasy 

Katastrální 
území 

p.č. Lesní typ 

1 4,5 – 
5,0 

Skuhrov u HB  647/1 4S1 – Svěží bučina šťavelová  
5V7 – Vlhká jedlová bučina šťavelová 

2 10,0 Habry 2703/2 5O1 – Svěží buková jedlina šťavelová 

3 14,0 Frýdnava 1500/3 2L1 – Potoční luh pahorkatinný 

4 14,5 Frýdnava 1469/1 4S1 – Svěží bučina šťavelová 

5 17,5 Golčův Jeníkov 826/3 4S9 – Svěží bučina svahová 

6 19,5 Podmoky u GJ 589 4O6 – Svěží dubová jedlina 
žindavová 

3L1 – Jasanová olšina potoční 
7 22,0 Bratčice 316/1 2S9 – Svěží buková doubrava 

svahová 

 
 
Radonový průzkum 

 Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými 
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného 
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů 
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na 
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou 
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s 
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které 
mohou iniciovat karcinomy plic.  

Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří 
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních 
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím. 

V místě kontaktu budova - podloží dochází ke skokové změně tlaku, 
která má na pronikání radonu do budovy významný vliv. Podstatně se také při 
šíření radonu do obytných prostor uplatňuje tzv. komínový efekt (díky menší 
hustotě stoupá teplý vzduch uvnitř domu vzhůru a uvolňuje pro chladný půdní 
vzduch s vyšší hustotou i koncentrací radonu). Z tohoto hlediska je třeba klást 
velký důraz na pečlivé provedení všech technologických prostupů pro přívody 
médií, které narušují celistvost základní spáry. 
 Podle mapy radonového rizika Českého geologického ústavu Praha.se 
posuzovaná lokalita nachází v oblasti se středním radonovým indexem.  

Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví podle hodnot uvedených  v následující 
tabulce. Bude proveden v rámci zpracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení. 
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Objemová aktivita   222Rn (kBq/m3) Radonový index 
pozemku Propustnost 

prostředí nízká 
Propustnost 

prostředí střední 
Propustnost 

prostředí vysoká
1. nízké riziko <  30 <  20 <  10 

2. střední riziko 30 - 100 20 - 70 10 – 30 

3. vysoké riziko > 100 > 70 > 30 

  
Pro výstavbu liniových staveb nejsou výsledky radonového průzkumu 

podstatné, protože v rámci posuzované stavby nebudou zřizovány žádné 
objekty s pobytem lidí. po dobu delší než 1 000 hodin za rok, tedy déle než 
cca 2,5 hodiny denně. 

 
 
 
C.II.4  Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

Geologické poměry 
V zájmovém území se vyskytují 2 geologicky odlišná prostředí. Jsou jimi: 

• metamorfované horniny moldanubika 

• denudační zbytky křídových uloženin. 

Naprostá většina území trasy je budována biotitickými a silimaniticko-
biotitickými pararulami, které jsou místy migmatitizované. Tyto horniny jsou 
ve směru staničení cca do úrovně Miřátek (cca 1 km jižně od Habrů) 
proloženy vložkami amfibolitů, které jsou orientovány ve směru S-J. Západně 
od Golčova Jeníkova prochází trasa v úseku cca 2 km východo-západně 
orientovanou polohou migmatitických biotitických pararul s vložkou 
dvojslídných až muskovitických ortorul, ve kterých je vyvinuto výrazné 
tektonicky podmíněné údolí. Další heterogenní vložkou v pararulách je 
východo-západně orientované protáhlá poloha granitu železnohorských 
plutonů v šíři nižších stovek metrů. V zarovnané vrcholové plošině východně 
od Bratčic u Potěh se nachází prostor styku s denudačními zbytky 
cenomanských pískovců (svrchní křída). Dále až do km 26 (stanice Potěhy) 
se vyskytují opět pararuly moldanubika.  

Kvartérní sedimenty pokrývají většinu zájmového území. Jsou 
zastoupené různými typy svahových příp. i sprašových hlín. V údolích 
vodních toků se nacházejí fluviální hlinitopísčité a jílovitopísčité,příp. i 
zahliněné štěrkovitopísčité uloženiny. Mocnost kvartérního pokryvu se 
generelně pohybuje v závislosti na utváření podložního předkvartérního 
reliéfu v jednotkách metrů.   
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Hydrogeologické poměry 
Z hydrogeologického hlediska patří severní úsek trasy ropovodu DN 

500 k západní části hydrogeologického rajonu č. 653 - Kutnohorské 
krystalinikum a Železné hory. Přibližně v úseku km 12,5 až 12,7 (generelně 
ve shodě s hydrologickou rozvodnicí Labe - Sázava) probíhá hranice s jižním 
hydrogeologickým rajónem č. 652 - Krystalinikum v povodí Sázavy.  

Zvětralinový plášť tohoto geologického masívu (tj. obou rajónů) s 
mocností přes 10 m bývá výjimečný. Horniny krystalinika lze považovat za 
málo propustné. Relativně lepší propustnost má zvětralinový plášť a kvartérní 
pokryv, dále zóna připovrchového rozpojení hornin a některé tektonicky 
porušené zóny. Propustnost závisí především na charakteru zvětralin 
a na hustotě rozevření a výplni puklin. Zvětraliny na vyvřelinách a ortorulách 
jsou písčitější (krátké úseky severně od Golčova Jeníkova - viz předchozí 
kapitola), v oblastech metamorfovaných sedimentů (užší zájmové území) 
převládá jílovitá složka. Na převážné části území převládá nízký stupeň 
transmisivity Y = 4, pouze v ortorulách dosahuje až hodnoty 5.  

Hydrogeologickým prostředím v prostoru trasy jsou: 

• puklinově propustné metamorfované horniny moldanubika (hlubší 
oběh) 

• puklinově a průlinově propustná zóna pásma připovrchového rozpojení 
hornin společně s kvartérním pokryvem 

• průlinově propustné převážně fluviální sedimenty kvartéru 

Průměrný specifický odtok z území je v povodí Sázavy 2-3 l/s/km2. 
Směrem k severu se specifický odtok snižuje až na 1-2 l/s/km2 (generelně 
vztaženo na druhohorní horninové prostředí sedimenty křídy).  

Proudění podzemní vody je víceméně lokální a k odvodnění dochází 
obvykle v úrovni místních erozních bází pozvolnými výrony do povrchového 
toku. Hladina podzemní vody generelně bývá většinou volná a v závislosti na 
morfologii a propustnosti hornin v nevelké hloubce pod terénem a to i výše 
položených partiích terénu. Ve skalních masivech vysoko nad erozní bází lze 
očekávat úroveň hladiny podzemní vody v hodnotách vyšších metrů pod 
terénem, místy i přes 10 m pod terénem. V blízkém okolí vodních toků je 
v terénních depresích úroveň hladiny podzemní vody v hydraulické spojitosti 
s povrchovými vodami. Hladina se zde blíží k povrchu terénu. Vody jsou typu 
Ca-HCO3, popř. Ca-SO4, s průměrnou mineralizací 450 mg/l.   

Generelní směry proudění podzemní vody první mělké zvodně jsou 
znázorněny v přehledné mapě trasy (viz Příloha č.2 Přehledná mapa).  

 

Geodynamické procesy: 
V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není 

dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování. 
Území není náchylné k sesuvným jevům. 
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Členitost terénu a seismicita 

Terén, kterým prochází trasa ropovodu i jeho okolí je poměrně málo 
členitý, s nadmořskou výškou 250 – 450 m n.m., postupně se zvyšující 
směrem k jihu. 

Daná oblast nepatří mezi seismicky aktivní zóny. 
 
Surovinové zdroje 

V místě  navrhované trasy ropovodu se žádný přírodní surovinový 
zdroj nebo jiné přírodní bohatství nenachází, lokalita leží mimo chráněné 
ložiskové území. 
Postup hodnocení: 

Ložiska nerostných surovin byla ověřována ve vzdálenosti 250 m na 
každou stranu od osy navrhované trasy intenzifikace, a to v kategoriích: 

• CHLÚ a DP (těžené i netěžené) 

• Ložiska (nebilancovaná, nevýhradní, výhradní, zrušená), prognózy 
(revidované, schválené), průzkumná území 

Výsledek hodnocení:  

V navrhované trase intenzifikace se dle podkladů Geofondu nenachází 
žádný dobývací prostor (těžený ani netěžený) ani chráněné ložiskové území. 
Nejbližší chráněná ložisková území jsou území s názvem „Podmoky“ 
(evidenční číslo Geofondu: 7253500000, vzdálenost: cca 2,2 km) a „Žleby“ 
(7127000000, cca 2,6 km). Nejbližším těženým dobývacím prostorem 
jsou „Prachovice“ (8602570, cca 14,5 km). V posuzované trase se rovněž 
nenachází žádné ložisko (výhradní, nevýhradní ani nebilancované), 
prognózní území (schválené ani revidované) ani nebylo stanoveno žádné 
průzkumné území. 

 
 
C.II.5  Flóra řešené lokality 

Pozemky pro navrhovanou intenzifikaci stávajícího ropovodu Družba 
se nacházejí v silně antropologicky pozměněné krajině a jsou z převážné 
části součástí zemědělsky využívaných ploch v katastrech jednotlivých obcí, 
kterými posuzovaný úsek trasy ropovodu v délce 26 km prochází. 
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Výsledky biologického průzkumu – botanická část 
 

Potenciální výskyt biotopů ohrožených druhů rostlin a živočichů 
v trase ropovodu   

Výskyt ohrožených druhů rostlin byl vyhodnocen v rámci botanického 
průzkumu, který je celý uveden v příloze tohoto oznámení. V textu této 
kapitoly jsou uvedeny pouze hlavní údaje a závěry botanického průzkumu. 
V příloze oznámení je pak podrobný popis jednotlivých lokalit (celkem 12) 
podél celé trasy daného úseku ropovodu, a to včetně fotodokumentace. 

Předložený botanický průzkum byl proveden za účelem vyhodnocení 
stavu vegetace v trase plánované výstavby ropovodu DN 500 v úseku 
Radostín – Potěhy. Trasa ropovodu je navržena v souběhu se stávajícím 
ropovodem a dalšími produktovody, takže v terénu již existuje ochranné 
pásmo široké asi 30 metrů. V souvislosti s plánovanou stavbou dojde 
k rozšíření tohoto pásma o 2-3 metry, takže dojde i ke kácení dřevin, 
zejména v místech, kde trasa kříží lesní celky.  

K likvidaci bylinných porostů dojde jednak při hloubení rýhy pro 
položení ropovodu a také po stranách výkopu, kde bude uložena zemina a 
bude zde pojížděno těžkou mechanizací. Vlivy na vegetaci budou tedy 
převážně omezeny na ochranné pásmo a nejbližší okolí, právě v tomto 
prostoru byl prováděn botanický průzkum.  

 

Charakteristika území ve vztahu k vegetaci 

Sledované území se nachází na Českomoravské vrchovině 
v průměrné nadmořské výšce kolem 500 m. Okolní krajina má charakter 
členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 -150 m. Reliéf tvoří plošina 
vzniklá zarovnáním vyklenutého povrchu, je rozčleněna drobnými vodními 
toky. Podloží je tvořeno jednotvárným komplexem migmatických rul až 
migmatitů. Půdní pokryv tvoří kyselé kambizemě, místy oglejené. Průměrná 
roční teplota je 7,0 °C a průměrný roční úhrn srážek kolem 650 mm, území 
lze tedy charakterizovat jako mírně teplé až chladnější s dostatečným 
množstvím srážek. 

Potenciální přirozenou vegetací v daném území jsou v nižších 
polohách acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), které výše 
přecházejí v acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum), kolem drobných vodotečí 
se původně vyskytovaly olšiny (Stellario-Alnetum glutinosae). V přirozené 
náhradní vegetaci hrály významnou roli vlhké louky svazu Calthion, na 
sušších místech přecházející ve vegetaci poháňkových pastvin (Cynosurion) 
a chudých trávníků (Violion caninae). Lesní lemy hostí vegetaci svazu 
Trifolion medii, křoviny náležejí ke svazu Prunion spinosae.  

Zdejší krajina má dosud vysokou lesnatost, převažují však smrkové 
monokultury, v nichž místy přežívají zbytky podrostu původních doubrav a 
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bučin. Nejvýznamnější antropogenní ovlivnění nastalo v plochých částech 
území. V souvislosti s velkoplošnými úpravami došlo k odvodnění pozemků a 
založení rozsáhlých ploch intenzivně obdělávané orné půdy. 

Obecná charakteristika vegetace na lokalitách 
Botanické šetření bylo provedeno za účelem hodnocení vlivu záměru 

na společenstva rostlin. Během terénního průzkumu byla navštívena místa, 
kde dochází ke střetu trasy ropovodu s biologicky významnějšími 
porosty. Jednalo se především o křížení s vodními toky a úseky, kde trasa 
prochází loukami a lesními celky.  

Z terénního šetření vyplynulo, že biologicky zajímavější vegetace 
se ve střetu s trasou ropovodu nachází na 12 místech.  

Zbytek trasy je veden přes pole nebo druhově chudé intenzivně 
využívané louky založené výsevem na bývalých polích.  

Vzhledem k tomu, že druhové složení i struktura vegetace na 
vybraných místech je do značné míry podobná, je charakteristika porostů 
uvedena společně pro 5 charakteristických skupin, do nichž lze lokality 
rozdělit.  

Prvním typem jsou druhově bohatší mokřadní biotopy, které se 
vyskytují na podmáčených plochách pramenišť a v okolí vodotečí. Ve většině 
případů se jedná o vlhké louky svazu Calthion v různém stupni zarůstání a 
degradace způsobené změnou vodního režimu a nadměrným přísunem živin. 
Typickými druhy, které se na těchto stanovištích ve sledovaném území 
vyskytují, je chrastice rákosovitá, pcháč potoční, blatouch bahenní, skřípina 
lesní, tužebník jilmový, psárka luční, pomněnka bahenní, vrbina obecná, 
kohoutek luční, vrbina penízková, pryskyřník plamének, pryskyřník plazivý, 
štírovník bahenní, rozrazil potoční, řeřišnice hořká, krabilice chlupatá, 
zblochan vodní, sítina rozkladitá a ostřice obecná. Na některých místech 
v podmáčených depresích v nivách a na zarůstajících lučních prameništích 
se můžeme setkat s porosty orobince širolistého nebo ostřicí vyvýšenou a 
ostřicí puchýřkatou.  

Kvalita jednotlivých porostů se liší v závislosti na míře eutrofizace a 
prováděného managementu, resp. délce jeho absence. Nejzachovalejší a 
druhově nejbohatší porosty jsou na místech, která jsou i v současnosti 
alespoň občasně kosena. Často se však jedná pouze o okraje lučních 
pramenišť, které jsou udržovány v rámci sečení okolních luk. Nejvíce 
podmáčené plochy, které nemohou být sečeny mechanizací, zůstávají ladem 
a v lepším případě se zde vytváří ochuzené společenstvo tvořené 
tužebníkem jilmovým, skřípinou lesní a chrasticí rákosovitou. Ve většině 
případů však dochází k silné ruderalizaci a plochy zarůstají kopřivou 
dvoudomou a šťovíkem tupolistým. Na okrajích niv a vlhkých luk se často 
nacházejí porosty vrb, nejčastěji je zastoupena vrba ušatá, vrba košíkářská, 
ze stromových druhů pak vrba jíva a v. bílá. 

Druhým typem stanovišť zaznamenaným v trase ropovodu jsou 
mezofilní louky, které se místy nacházejí na svažitějších terénech mezi poli 
nebo navazují na vlhké louky v nivách drobných vodotečí. Většina 
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navštívených porostů je i v současnosti pravidelně sečena, avšak struktura 
vegetace je ve všech případech poznamenána hnojením nebo přiséváním 
hospodářsky významných druhů trav. Porostům dominuje ovsík vyvýšený, 
srha říznačka a psárka luční. Místy se ve větší míře vyskytuje i kostřava 
červená. K dalším druhům, které se v zájmovém území v těchto porostech 
pravidelně vyskytují, patří řeřišnice luční, svízel bílý, ptačinec prostřední, 
pryskyřník prudký, jetel plazivý, tomka vonná, psineček rozkladitý, medyněk 
vlnatý, krvavec toten, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, kakost luční, bika 
ladní, ostřice chlupatá, kontryhel, vrbina penízková, chrpa luční, kopretina 
bílá. Ve všech porostech je nápadný velký podíl pampelišky, a zastoupení 
dalších spíše nitrofilních až ruderálních druhů jako je šťovík tupolistý, kostival 
lékařský, kopřiva dvoudomá a lopuch plstnatý, které svědčí o zvýšeném 
množství dusíku v půdě a také o tom, že mnohé z těchto luk byly v minulosti 
přeorány nebo alespoň upraveny bránami. 

Třetí typ biotopu. V místech, kde trasa ropovodu prochází přes lesní 
celky, jsou pro ochranné pásmo produktovodů vytvořeny průseky 
s nereprezentativní vegetací, která je tvořena směsí lemových, lučních a 
lesních druhů. Pravidelně se zde vyskytuje metlice trsnatá, šťovík tupolistý, 
krtičník hlíznatý, lipnice hajní, pcháč bahenní, bika lesní, ostřice třeslicovitá, 
starček vejčitý, vrbina hajní, rozrazil lékařský, brusnice borůvka, sasanka 
hajní. V porostech se také uplatňují keře a zmlazení okolních dřevin, kromě 
ostružiníku a maliníku je to obvykle olše lepkavá, javor klen, vrba jíva, bříza 
bělokorá, habr obecný, bez černý, bez hroznatý, jasan a smrk ztepilý.  

Čtvrtým typickým biotopem, který se vyskytuje v trase ropovodu, 
jsou liniové porosty dřevin podél cest a na okrajích potočních niv a polí. 
Jsou to zpravidla listnaté porosty tvořené trnkou obecnou, hlohem, břízou 
bělokorou, vrbou jívou a jasanem ztepilým. Pravidelně se zde vyskytuje také 
třešeň ptačí, dub zimní, líska obecná a lípa srdčitá. V jejich podrostu se 
objevuje garnitura ekotonových bylin jako je řepík lékařský, jetel prostřední a 
svízel bílý. Ojediněle bukvice lékařská, vřes obecný, vikev setá nebo kostřava 
ovčí. 

Posledním – pátým biotopem, který je charakteristický pro trasu 
ropovodu ve sledované oblasti, jsou ruderální porosty na okrajích polí. Jde 
o vysokobylinná společenstva silně ovlivňovaná hnojením, aplikací pesticidů 
a občasným narušováním. Pravidelně jsou zastoupeny druhy jako šťovík 
tupolistý, kopřiva dvoudomá, lopuch plstnatý, ostružiníky, locika kompasová, 
pomněnka rolní, mochna husí, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, svízel 
přítula, rmen rolní, heřmánek terčovitý, ojediněle i ostropestřec mariánský a 
prlina rolní. Typická je přítomnost polních plodin jako je hořčice obecná, tolice 
setá nebo řepka olejná.  

 
Závěry a doporučení botanického průzkumu 

V území přímo dotčeném hodnocenou stavbou, nebyl zjištěn výskyt 
ohrožených druhů rostlin. Vzhledem k faktu, že budování ropovodu je 
plánováno v souběhu se současnými produktovody, byla trasa již v minulosti 
zatížena silnou disturbancí, a porosty v ochranném pásmu ropovodu 
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proto nemají z hlediska ochrany přírody větší hodnotu. Ani rozšíření 
stávajícího ochranného pásma o několik metrů nepředstavuje vážný zásah 
do biologicky cennějších porostů.  

Významnějšími botanickými objekty jsou pouze ojedinělé fragmenty 
druhově bohatších vlhkých a mezofilních luk, které jsou pozůstatkem 
předintenzivního hospodaření (především lokalita č. 1). Tento typ vegetace 
se v okolní kulturní krajině vyskytuje již pouze fragmentárně a dá se říct, že 
jeho rozloha se z mnoha důvodů neustále zmenšuje. Trasa ropovodu se 
nedotkne žádného zvláště chráněného území. Mezi obcemi Habry a 
Frýdnava trasa ropovodu křižuje nadregionální biokoridor „Chraňbožský les – 
údolí Doubravy“. Z hlediska zachování funkcí tohoto prvku ÚSES jsou 
významnější body křížení stavby s vodotečemi Jiříkovský a Vohánčický 
potok. Realizace stavby se však dotkne těchto míst jen maloplošně a 
krátkodobě. Po dokončení stavby se poškozené porosty opět zregenerují, 
takže funkce ÚSES nebudou ovlivněny. 

V předchozím textu jsou uvedeny některé návrhy na kompenzační 
opatření, která minimalizují vliv na hodnotnějších části vegetace a umožní 
jejich regeneraci. Doporučuji stavbu realizovat s požadavkem, aby do 
definitivní podoby projektu byly zapracovány uvedené připomínky.  
 
Soupis zjištěných vyšších rostlin 

Během průzkumu byl na sledovaných lokalitách zjištěn výskyt celkem 
188 druhů cévnatých rostlin. Jejich soupis s českými i latinskými názvy je 
uveden v botanickém průzkumu v příloze tohoto oznámení.  
 
 
C.II.6  Fauna řešené lokality 

V návaznosti na předchozí kapitolu zde uvádíme výsledky zoologické 
části biologického průzkumu provedeného na lokalitách pro intenzifikaci 
stávajícího ropovodu.  

Výsledky biologického průzkumu - zoologická část 

Výběr monitorovaných skupin živočichů a stanovišť 

Průzkum byl zaměřen na lokálně či přechodně prostorově vázanou 
faunu nacházející se v ochranném pásmu projektu a nejbližším okolí. 
Významnější ovlivnění vegetace mimo vymezený prostor se 
nepředpokládá. 

S ohledem na charakter záměru, jeho dočasnost, lokální omezenost, 
byly vybrány modelové skupiny obojživelníků a plazů, skupiny ptáků 
vázané na záměrem ovlivněné specifické elementy krajiny a 
makrozoobentosu v křížených vodotečích. Liniové elementy v krajině a jejich 
výstavba obvykle souvisejí s fragmentací biotopů, likvidací hodnotných 
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stanovišť, omezením migračních koridorů, úpravou podmínek širšího okolí 
záměru, např. změna hladiny podzemní vody.  

Stavba produktovodu využívá již předchozí výstavbou pozměněný 
koridor, který je však v současnosti již znovuosídlen druhy z okolních i 
specifických stanovišť jako jsou např. mokřady. Zásah do stávajících biotopů 
bude tedy prostorově značně omezený a dočasný. Jako vhodnými 
modelovými skupinami, které mohou prozradit něco o úrovni ovlivnění 
zájmového prostoru jsou skupiny živočichů s vysokou vazbou na stanoviště. 
Takovými skupinami mezi obratlovci jsou nepochybně obojživelníci a 
následně plazi. V rámci základního legislativního předpisu, zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 
395/1992 Sb., jsou obojživelníci (a plazi) chráněni zejména druhovou 
ochranou, přičemž ta se ještě dále dělí na tzv. obecnou (chráněny jsou 
všechny druhy organismů) a zvláštní (chráněny jsou druhy uvedené 
v Přílohách č. II a III vyhlášky).  

Je zřejmé, že základem ochrany obojživelníků a plazů je ochrana 
jejich vhodných biotopů, vodních ploch, které slouží jako rozmnožovací 
plochy, ale také hodnotných terestrických stanovišť. Vhodnou metodou 
monitoringu obojživelníků proto byl noční monitoring (22:00-2:00) 
vokalizujících samců, sledování počtu snůšek (jedna obvykle odpovídá jedné 
samici) a pochopitelně přímá pozorování či odlov podběrákem pro přesnou 
determinaci. Ve vyšších polohách sledované oblasti lze ze skupiny vodních 
skokanů sporadicky očekávat skokany krátkonohé častěji pak zelené. 
Nicméně obvykle tvoří smíšené populace, na některých lokalitách se tedy 
mohou objevovat současně. Přesné zjištění proporce obou druhů by 
vyžadovalo masivní odlovy což není pro potřeby posouzení nezbytné. Plazi 
byli monitorováni na vhodných stanovištích okrajů porostů, břehů vodotečí, 
okrajů cest nebo deponií kamenů či zeminy.  

S ohledem na zemědělsky využívanou krajinu v okolí záměru byly 
sledovány formou stacionárních bodů druhy pěvců s vazbou na křovinné 
porosty či liniovou vegetaci sledovaných křížení se záměrem. U jednotlivých 
bodů jsou uvedeny pouze druhy, které záměr může na daném úseku ovlivnit 
a současně podléhají druhové ochraně v souvislosti s potřebnou žádostí o 
výjimku. 

Trasa plánované stavby ropovodu kříží na posuzovaném úseku 15 
vodotečí. Na základě předběžného terénního šetření bylo vytipováno 11 míst, 
na kterých bylo provedeno podrobnější hydrobiologické posouzení. Na těchto 
místech byl posouzen charakter a stav dotčených vodotečí. Makrozoobentos 
pak na základě ČSN dobře charakterizuje stav a význam vodotečí a jasně 
definuje vliv plánovaného záměru.  

 

Metodický přístup 

Jelikož je délka zájmového území značná, nebylo možno pokrýt 
monitoringem celé území. Proto bylo vybráno 17 oblastí, které se z hlediska 
předpokládaného křížení se záměrem jevily jako významnější. Celkově bylo 
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rekognoskováno 24 stanovišť, některá z nich byla při zběžné terénní 
prohlídce vyloučena jako stanoviště bez potenciálního ovlivnění a nebyla 
blíže posuzována (zejm. stromořadí podél drobných komunikací). Minimální 
pozornost byla věnována oblastem bez významných biokoridorů, lesních 
celků, vodních ploch či toků, tedy obecně neatraktivním stanovištím pro výše 
uvedené skupiny. Lokality (24) byly vybírány podle leteckých snímků 1:5000 
a pozorovací stanoviště byly voleny vždy na místech křížení s některým 
z přirozených biokoridorů či biocenter (vodoteče, liniový porost, lesní celek, 
mokřad). Terénní práce probíhaly ve dnech 1.-2.5., 6.5. a 19.-20.5. 2007 a 
byly zaměřeny na předběžné vymezení zájmových ploch (křížení) pro 
podrobnější aplikaci vzorkovacích metod pro podchycení jarního aspektu ve 
vymezené oblasti. Akce na počátku měsíce května byly věnovány zejména 
dennímu i nočnímu monitoringu obojživelníků a 19.5. byly vyšetřeny křížené 
vodoteče s ohledem na kvalitu toku a makrozoobentos. 

Herpetologicko - batrachologické pozorování bylo prováděno během 
všech akcí na uvedených 17 stanovištích a na každém bodu alespoň dvakrát 
v odlišných termínech. Vhodné načasovaní monitoringu umožnilo definovat 
možné migrační koridory včetně intenzity jejich využívání, dále pak 
reprodukční význam vodotečí popřípadě blízkých stojatých vod. S ohledem 
na nízké absolutní počty obojživelníků a plazů nebyla možná kvantifikace 
jinak než výčtem nalezených jedinců příslušného druhu. 

Pro účely posouzení stavu byl odebrán vzorek makrozoobentosu ruční 
sítí dle ČSN EN 27828 (75 7703). Při tomto odběru se rukou či nohou 
rozrušuje substrát dna toku, obrací a oplachují se kameny a takto uvolnění 
vodní bezobratlí jsou proudem strháváni do sítě držené bezprostředně po 
proudu od místa odběru. Přednostně se vzorkuje v peřejnatých úsecích toku 
a to tak, aby byly zahrnuty různé přítomné mikrohabitaty. Vzorek byl pak ze 
sítě vysypán na bílou fotografickou misku s vodou a jednotliví zástupci 
makrozoobentosu byli vybráni do zkumavek a fixováni formaldehydem do 
výsledné 4% koncentrace. Fixovaný vzorek byl následně v laboratoři 
roztříděn do taxonomických skupin a jednotliví zástupci makrozoobentosu 
determinováni podle příslušné determinační literatury (ČSN 75 7714). 
Orientačně byla vyhodnocena jakost vody stanovením stupně saprobity (ČSN 
75 7716) a následným zařazením do třídy jakosti (ČSN 75 7221).  

Popis stanovišť dotčených záměrem s popisem ovlivnění  

Podrobný popis jednotlivých stanovišť je uveden v příloze tohoto 
oznámení – je uveden popis lokalit, které byly během terénních akcí 
podrobněji sledovány. Pro každé stanoviště jsou uvedena i potenciální rizika, 
způsob jak jim předejít a volba vhodného kompenzačního postupu v kontextu 
s plánovaným realizačním schématem.  
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Závěry a zoologických průzkumů 

V území přímo dotčeném hodnocenou stavbou, byl zjištěn výskyt 
minimálně 12 zvláště chráněných druhu obratlovců. Nicméně vzhledem 
k faktu, že budování ropovodu je plánováno v souběhu s dřívější 
pokládkou jiných produktovodů a trasa již v minulosti byla zatížena 
silnou disturbancí, proto stanoviště nemají z hlediska ochrany přírody 
větší hodnotu. Hodnotnější stanoviště jsou některé blíže specifikované 
vodoteče a pak fragmenty druhově bohatších vlhkých a mezofilních luk (bod 
1, 4, 13).  

V kapitole D.I.7 Vlivy záměru na floru a faunu jsou uvedena 
navrhovaná opatření, která byla již dříve zmíněna u konkrétních bodů, zde 
jsou pak zobecněny a doporučuji realizaci s požadavkem, aby do projektu 
byla zapracována. 

 

C.II.7  Krajina 
Aktuální stav krajiny je určován aktivitami člověka v území (zejména 

intenzitou zemědělství, průmyslu, lesního hospodářství, výstavbou sídel a 
komunikací a pod.) a přírodními podmínkami tohoto území.  

Krajina v širším okolí uvažované výstavby má převážně mírně zvlněný 
ráz a v jižní části přechází v pahorkatinu. Krajina byla již v pravěku z velké 
část odlesněna a má zemědělský charakter. V území se nevyskytují větší 
vodní plochy ani významnější vodní toky. Menší členitost terénu měla vliv na 
hospodářskou činnost. Větší část plochy území je přeměněna na 
zemědělskou půdu. Vyskytují se zde však i rozsáhlejší lesní a lužní porosty. 

Krajinný ráz je tedy ovlivňován především činností člověka, a to dříve 
převážně zemědělskou, nyní se jedná o významné dopravní stavby a 
komerční aktivity. 

Výstavba ropovodu se z pohledu na krajinný ráz prakticky vůbec 
neprojeví a bude patrna pouze v časově omezeném období výstavby. 

 

Posouzení trasy z hlediska zvláště chráněných území přírody a krajiny 
Kategorie zvláště chráněných území (ZCHÚ) jsou podle § 14 (odst. 2) 

zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vymezeny následovně: 
 

• Národní parky 
• Chráněné krajinné oblasti 
• Národní přírodní rezervace 
• Přírodní rezervace 
• Národní přírodní památky 
• Přírodní památky 
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Záměr rozšíření ropovodu se nedotýká žádné z kategorie zvláště 
chráněných území.  

V plánované trase neleží a ani poblíž (v bezprostředním okolí) se 
nenachází území se zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny. 
 
Vztah trasy k evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem 
soustavy Natura 2000 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje Naturu 
2000 jako: „celistvou evropskou soustavu území se stanoveným stupněm 
ochrany, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů 
v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany 
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit.“ (odst. 3, p) 

Na území ČR tvoří soustavu ptačí oblasti (PO) a evropsky 
významné lokality (EVL). 

Trasa produktovou neprochází žádnou lokalitou soustavy Natura 2000. 
Nejbližší EVL jsou přímou čarou vzdáleny cca 8,5 km. Jedná se o: 
 

• EVL Šlapanka a Zlatý potok (CZ0613332) -  jihovýchodně od 
Radostína směrem na Havlíčkův Brod (kategorie chráněného území 
PP) 

• EVL Běstvina (CZ0566295)- východně od Golčova Jeníkova směrem 
na Běstvinu (kategorie chráněného území PP) 

Skutečnost, že realizace posuzovaného záměru neovlivní oblasti 
Natura 2000 je rovněž doložena vyjádřeními Krajského úřadu kraje Vysočina 
a Středočeského kraje, která jsou uvedeny v příloze tohoto oznámení. 
 
 
C.II.8  Ekosystémy 
 Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící 
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního 
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují 
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s 
cílem udržení rovnováhy. 

V úseku zdvojení ropovodu (Radostín – Potěhy, I. etapa) dochází 
severně od obce Habry ke křížení záměru s osou a ochrannou zónou  
NRBK K77 (Chranbožský les – Údolí Doubravy, mezofilní bučinná). Osa 
ÚSES přechází z k.ú. Habry do k.ú. Frýdnava a je v daném úseku jen 
částečně funkční, neboť ji tvoří kromě existujících i neexistující (k návrhu na 
založení) biokoridory. Obce nemají zpracovaný územní plán, ale disponují 
podklady: Generel místních SES Habry, Atelier sadové a krajinné tvorby, 
1998, kol. autorů Baladová, Novotný, Šolbová; Generel lokálního územního 
systému ekologické stability  pro k.ú. Frýdnava, Rybníček u Habrů, Petrovice 
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u Uhelné, Příbramě,  Leškovice, Dálčice, Ždánice u Vilémova, Hostovice a 
Zhoř u Vilémova, zpravovaný Ing, Z. Bauerem 2001.  

Minimální šířka osy NRBK by měla odpovídat šířce RBK příslušného 
typu. Maximální šíře nárazníkové zóny je odvozena z maximální vzdálenosti 
lokálních biocenter (2 km napříč osy NRBK po obou stranách). Do 
ochranného pásma se tak podél trasy záměru dostávají k.ú.: Frýdnava, 
Rybníček u Habrů, Habry, Proseč u Kamene, Kámen u Habrů.   Skutečná 
šíře musí být upřesněna v ÚPD podle konkrétních geomorfologických a 
ekologických podmínek území.      
Podle Metodiky zapracování ÚSES do územních plánů (1998) jsou všechny 
prvky regionálních a místních ÚSES, významné krajinné prvky a 
společenstva s vyšším stupněm ekologické stability nacházející se 
v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru chápány jako jeho součást. 
V těchto pásmech by měla být snaha podporovat a realizovat koridorový 
efekt. S podporou funkčnosti ÚSES souvisí zachování stávající zeleně, 
především vzrostlých stromů, remízů apod. 

Prvky ÚSES v širším okolí zájmové lokality byly podrobně popsány 
v kapitole C.I a dále pak v biologických průzkumech v příloze tohoto 
oznámení, kde jsou uvedeny i podrobné mapové podklady. 

 

C.II.9  Obyvatelstvo 
Navrhovaná výstavba intenzifikace ropovodu Družba v 26 km dlouhém 

úseku (I. etapa) Radostín – Potěhy kopíruje trasu stávajícího ropovodu. Tato 
trasa obchází všechny sídelní útvary, takže z hlediska vlivu na obyvatelstvo 
nedochází k žádnému negativnímu ovlivnění (pouze v období výstavby dojde 
k dočasnému záboru pozemků ve stavebním pruhu a po následné rekultivaci 
bude původní využívání pozemků obnoveno. 

Daný úsek prochází oblastí spíše menších sídelních útvarů – 
především vesnic s několika stovkami obyvatel. Z tohoto důvodu se jedná o 
oblast s nižší hustotou obyvatel. Z větších sídel je třeba uvést především 
město Habry a Golčův Jeníkov. 

V následující tabulce je přehled obcí, jejichž katastrálními územími 
posuzovaná trasa ropovodu prochází. Pro informaci je uveden i počet 
obyvatel jednotlivých obcí dle posledního sčítání obyvatelstva (stav 
k 1.1.2005). 

 

Obec Počet obyvatel 
Radostín 145 

Olešná 309 

Skuhrov 252 

Kámen  378 

Habry 1 278 
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Rybníček u Habrů 31 

Golčův Jeníkov 2 639 

Podmoky 91 

Bratčice 377 

Potěhy 643 

Celkem obyvatel 6 143 

 
Hmotný majetek 

Realizací záměru dojde v trase ropovodu k dočasným záborům 
pozemků s kvalitní zemědělskou půdou – na těchto pozemcích není 
vyžadováno trvalé vynětí půdy ze ZPF. Na místech armaturních stanic, které 
budou při intenzifikaci rozšířeny, dojde k trvalým záborům zemědělské půdy, 
avšak pouze v minimálním rozsahu. Ornice bude před zahájením stavby 
sejmuta a v trase ropovodu bude po skončení výstavby provedena 
rekultivace stavbou dotčených pozemků. 

 Jiný zásah do hmotného majetku se nepředpokládá. Jediným 
významným majetkem, který bude stavbou dotčen, je vlastní vrstva ornice,  

 
Kulturní památky 

V  lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná 
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani 
kulturní památky.  

Celé území trasy ropovodu se nachází v oblasti s možnými 
archeologickými nálezy, to znamená, že je nutné respektovat příslušná 
ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

C.II.10   Jiné charakteristiky 
Stávající hluková zátěž  - z automobilového provozu 

Hluková zátěž daného území nepřekračuje hygienické limity dané 
nařízením vlády č.148/2006 Sb. Hlavním zdrojem hluku je automobilová a 
v menší míře i železniční doprava. 

Páteřní komunikací pro automobilovou dopravu je silnice I/38, která 
prochází daným územím přibližně severojižním směrem od Kolína přes 
Čáslav až do Havlíčkova Brodu. Tato silně frekventovaná dopravní tepna byla 
modernizována a díky vybudovaným obchvatům je vedena převážně mimo 
obytnou zástavbu jednotlivých měst a obcí, kolem nichž prochází. 

Realizace záměru, posuzovaného v tomto oznámení, bude znamenat 
pouze malé navýšení stávající dopravní zátěže po dobu výstavby 
intenzifikace ropovodu (cca 8 měsíců) na hlavní komunikaci č.38, po níž bude 
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přivážen stavební materiál (převážně potrubí) a na místních komunikacích 
II.a III.třídy, které umožňují příjezd ke staveništím ropovodu. Dopravní trasy 
se budou v závislosti na postupu prací měnit. U obytné zástavby se zvýšení 
dopravního hluku v období výstavby prakticky neprojeví. 

 
 
C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 
 

Širší okolí území pro plánovanou výstavbu intenzifikace ropovodu 
Družba v úseku Radostín – Potěhy lze charakterizovat jako území relativně 
dobře zachovaného životního prostředí s minimálním podílem průmyslové 
zástavby a větších obytných sídel. Jedná se o převážně zemědělskou oblast 
s vysokým podílem ploch kvalitní orné půdy, na několika místech se však 
vyskytují plošně rozsáhlé lesní porosty, jejichž zachování je významné 
z hlediska zachování statické stability krajiny a plnění ekologických funkcí 
lesa. 

Území dotčené navrhovanou stavbou i jeho širší okolí bylo podrobně 
popsáno v předchozích kapitolách C.I. a C.II., v nichž jsou shrnuty výsledky 
biologických průzkumů a rešerší, provedených v rámci zpracování tohoto 
oznámení. Detailní výsledky jednotlivých průzkumů jsou uvedeny v příloze 
Biologické průzkumy tohoto oznámení. 

Z uvedených průzkumů vyplývá, že dané území není zatěžováno nad 
únosnou míru a že realizace záměru výstavby ropovodu nepovede při 
důsledném respektování všech navržených opatření pro ochranu biotopů 
v navrhované trase výstavby k poškození životního prostředí ani nezpůsobí 
zvýšení jeho zatížení. Předpokladem je provedení kvalitních rekultivací po 
skončení výstavby a optimální načasování stavby tak, aby byly respektovány 
požadavky specifikované při botanických a zoologických průzkumech. 
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ČÁST D.    KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH 
VÝZNAMNOSTI

DI.    CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 
HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY: 
 

Kategorie 
významnosti 

Kapitola  Předmět hodnocení 

I. II. III. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo  x  

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  x  

D.I.3. Vliv na hlukovou situaci  x  

D.I.4. Vliv na povrchové a podzemní vody  x  

D.I.5. Vliv na půdu  x  

D.I.6. Vliv na horninové prostředí a nerostné 
zdroje 

  x 

D.I.7. Vliv na floru a faunu   x  

D.I.7. Vliv na ekosystémy   x  

D.I.8. Vliv na krajinu  x  

D.I.9. Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

 

Vysvětlivky:  

I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 

III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 
 Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle 
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu 
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po 
podrobném studiu dané problematiky. 

Žádný z vlivů nebyl zařazen do první kategorie významnosti, při 
výstavbě ropovodu budou používány technologie šetrné vůči životnímu 
prostředí a bude provedena s ohledem na zachování všech složek životního 
prostředí v neporušeném stavu.Po skončení stavebních prací budou 
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provedeny odborné rekultivace všech stavbou dotčených pozemků, 
umožňující jejich využívání k původním (převážně zemědělským) účelům.  

. Jedná se o realizaci intenzifikace stávajícího ropovodu spočívající 
v pokládce paralelního potrubí DN 500 podél stávající trasy a prováděné 
v ochranném pásmu stávajícího ropovodu. Součástí stavby bude i rozšíření 
stávajících 4 armaturních stanic, při čemž budou využity stávající příjezdové 
komunikace a elektropřípojky 

Z hlediska vlivů na půdu lze konstatovat, že v případě výstavby 
ropovodu se jedná pouze o dočasný zábor ZPF. K trvalému záboru 
v minimální ploše dojde pouze při rozšíření stávajících armaturních stanic. 
Ornice bude deponována na okraji pracovního pruhu podél trasy ropovodu a 
po skončení prací bude využita při rekultivaci. 

Vlivy na krajinný ráz je zcela zanedbatelný - po skončení prací a 
rekultivaci pozemků dotčených stavbou bude podzemní trasa ropovodu 
patrná pouze z orientačních značek.  

Vlivy na flóru a faunu lze považovat spíše za méně významné, protože 
výstavba ropovodu bude prováděna pouze v úzkém pruhu v ochranném 
pásmu stávajícího ropovodu. Při výstavbě budou dodržena navržená opatření 
a podmínky, stanovené při provádění biologických průzkumů. 

Vliv na povrchové a podzemní vody rovněž nebude významný. Trasa 
ropovodu sice křižuje několik menších vodních toků, žádná vodoteč však 
nebude stavbou narušena, budou použity osvědčené postupy výstavby a 
potrubí je dokonale zabezpečeno proti úniku ropných látek a v průběhu 
provozu je jeho stav nepřetržitě monitorován. 

Ostatní vlivy záměru budou pouze malé, z hlediska rušivého vlivu na 
obyvatelstvo je možno považovat výstavbu ropovodu za nevýznamnou. Trasa 
se vyhýbá obydlenému území a jediným rušivým vlivem bude zvýšená 
doprava v místech staveniště v časově omezené době výstavby. 
 
 

D.I.1.   VLIVY NA OBYVATELSTVO
 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Zdravotní rizika pro obyvatele obcí podél trasy ropovodu, který má být 
intenzifikován, jsou prakticky nulová. Trasa ropovodu bude vedena v souběhu 
se stávající trasou ropovodu Družba, která je již dlouhodobě investorem 
provozována a rovněž žádné ohrožení zdraví nezpůsobila. Je to dáno 
precizně vypracovanou technologií výroby, svařování a pokládky potrubí, 
několikastupňovou kontrolou svarů a v neposlední míře i důsledným 
monitoringem provozních stavů a řízení provozu ropovodu. 

Jedním z hlavních důvodů intenzifikace stávajícího ropovodu je kromě 
zvýšení jeho kapacity i zvýšení bezpečnosti provozu. Způsob pokládání 
potrubí a všechny operace s tím související byly popsány v kapitole B. 
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V kapitolách D.II a D.IV. jsou pak popsány všechny v úvahu připadající 
havarijní stavy a opatření, která jsou připravena pro případ, že dojde 
k některé mimořádné nebo havarijní situaci. Investor má zpracován podrobný 
havarijní plán, v němž jsou všechny možné havarijní situace podrobně 
popsány a jsou uvedeny způsoby odstranění jejich následků. 

Lze tedy konstatovat, že běžný provoz ropovodu v současnosti ani po 
jeho intenzifikaci nepředstavuje pro obyvatele žádná rizika ohrožení zdraví 
nebo bezpečnosti. Potrubí je uloženo v zemi a pozemky, jimiž prochází, jsou 
po rekultivaci běžným způsobem využívány, převážně pro zemědělskou 
činnost. Obyvatelé budou ropovod vnímat pouze v období výstavby, která je 
časově omezena na cca 8 měsíců a bude představovat zvýšený provoz na 
místních komunikacích sloužících pro příjezd stavební mechanizace a 
nákladních automobilů dopravujících materiál na staveniště. Zátěž hlukem, 
zplodinami z nákladní dopravy a stavebních strojů, jakož i zvýšená prašnost, 
se u obytné zástavby projeví pouze minimálně a po časově omezenou dobu 
v důsledku zvýšené dopravní zátěže především nákladními automobily. Trasa 
ropovodu vede mimo intravilán obcí a staveniště se bude přesouvat po celém 
úseku dlouhém 26 km, takže nedojde k dlouhodobější zátěži jednoho 
sídelního útvaru. 

Zvýšené mise, prašnost a hluk v období výstavby ropovodu bude 
minimalizován pomocí uložených technicko-organizačních opatření (skrápění 
obslužných cest, očista dopravních mechanismů při výjezdu ze staveniště, 
doba provozu staveniště od 6:00 do 20:00 hodin v pracovní dny). Negativní 
vlivy na obyvatelstvo z těchto důvodů a s ohledem na charakter záměru lze 
považovat za malé až zanedbatelné.  

Samostatně je nutné posoudit riziko havárie ropovodu a produktovodu, 
zda by charakter přepravovaných látek mohl významným způsobem ovlivnit 
zdravotní stav obyvatelstva. Z hlediska ekotoxikologických charakteristik jsou 
přepravované látky klasifikované jako karcinogeny a mutageny a látky 
poškozující dýchací cesty. Pro případ minimalizace následků případné 
havárie ropovodu je provozovatel, jak již bylo uvedeno, vybaven prostředky a 
postupy pro realizaci opatření pro prevenci havárií a minimalizaci následků 
včasnou likvidací havárie. 

K tomuto výčtu je třeba dodat, že ani v případě rozsáhlé havárie nelze 
předpokládat ohrožení plného počtu obyvatel všech uvedených obcí. 

Kvalita životního prostředí v nejbližších okolních obcích se v 
důsledku výstavby – intenzifikace ropovodu v úseku Radostín - Potěhy 
nezhorší.   

 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 
Vlastní stavba ani běžný provoz ropovodu nebude mít na obyvatele 

okolních obcí prakticky žádný vliv, až na krátkodobé zvýšení hluku, emisí a 
prašnosti v době výstavby. K významnějšímu ovlivnění obyvatel by mohlo 
dojít pouze při závažném havarijním stavu. Potenciální počet ovlivněných 
obyvatel jednotlivých obcí by v takovém případě závisel na konkrétní situaci, 
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lokalizaci a rozsahu případné havárie. Celkový počet obyvatel dotčených obcí 
je uveden v kapitole C.II.9. tohoto oznámení. 
 

Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 
 Posuzovaný záměr představuje intenzifikaci stávajícího ropovodu 

v úseku Radostín – Potěhy v délce 26 km. 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění mimo intravilán obcí 

nedojde k narušení pohody obyvatel v jeho okolí.  
Krátkodobě se narušení pohody může projevit pouze v období 

výstavby, a to v důsledku zvýšené staveništní dopravy. Dodavatel stavby je 
povinen dodržet všechna navržená opatření vedoucí k významnému snížení 
těchto negativních účinků stavby na obytnou zástavbu. 

Hluk ze související dopravy nepřekročí přípustné denní limity (v noční 
době nebude stavba ani doprava materiálu provozována) a způsobí jen mírné 
navýšení stávajícího hlukového pozadí, a to jen v nejbližším okolí staveniště 
a dopravních tras. 

V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na 
obyvatelstvo. 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 
Ekologické vlivy přímé, krátkodobé Minimální nepříznivé vlivy – 

převážně dočasný zábor 
zemědělských pozemků, 
v případě armaturních stanic 
trvalý zábor minimálního 
rozsahu 

Sociální a ekonomické 
vlivy 

přímé, trvalé Intenzifikace ropovodu zvýší 
kapacitu přepravy ropy a 
bezpečnost provozu ropovodu 

Emise z dopravy přímé, krátkodobé Zvýšení dopravní zátěže 
v době výstavby na 
příjezdových trasách 

Hluk z dopravy  přímé, krátkodobé Zvýšení hluku z dopravy a 
stavebních prací po dobu 
výstavby 
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D.I.2.   VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
 

Vyhodnocení imisní zátěže vlivem nových zdrojů 
Posuzovaný záměr spočívá v intenzifikaci stávajícího ropovodu 

Družba, které bude představovat jeho zdvojení pokládkou nového potrubí 
DN 500 v ochranném pásmu stávajícího ropovodu, a to v úseku dlouhém 26 
km mezi obcemi Radostín a Potěhy. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole B., vlastní provoz ropovodu 
v posuzovaném úseku nepředstavuje žádnou emisní zátěž životního 
prostředí, protože není zdrojem škodlivin emitovaných do ovzduší. Vlastní 
potrubí ropovodu bude uloženo v zemi a zakryto zásypem a následně bude 
na území dotčeném stavbou provedena rekultivace. Ani armaturní stanice 
nebudou představovat zdroj emisí, veškerá v nich instalovaná zařízení jsou 
elektrická. 

Záměr se tedy z hlediska vlivů na ovzduší projeví pouze v etapě 
výstavby, a to následujícím způsobem: 

a) emise z vyvolané staveništní dopravy 
b) emise z provozu stavebních strojů 
c) sekundární emise vyvolané zemními pracemi při pokládce potrubí. 

V případě bodů a) a b) se jedná o běžné emise z provozu spalovacích 
motorů nákladních automobilů a stavebních strojů (bagrů, rypadel, 
autojeřábů, svařovacích a ohýbacích strojů). Jak již bylo uvedeno, vyvolaná 
staveništní doprava představuje průměrně 7 obousměrných jízd nákladních 
automobilů od dodavatele materiálů (převážně dílů potrubí) na místo stavby. 
Doprava bude vedena převážně po hlavních komunikacích daného území 
(zejména silnice I/38) mimo obytnou zástavbu obcí a teprve v závěrečných 
úsecích při příjezdu k jednotlivým staveništím na trase bude projíždět 
některými částmi obcí podél trasy ropovodu. Lze konstatovat, že tato 
zvýšená, avšak časově omezená doprava se v daném území projeví mírným 
nárůstem emisí z dopravy, nedojde však k překročení přípustných limitů ani 
v součtu se stávajícím imisním pozadím. Vliv emisí z provozu stavebních 
strojů se na imisních koncentracích v místech obytné zástavby prakticky 
vůbec neprojeví, protože staveniště jsou od intravilánu obcí dostatečně 
vzdálena. 

K bodu c) – sekundární prašnost – je třeba uvést, že sekundární 
prašnost má v zásadě dvě hlavní příčiny: 

- sekundární prašnost ze stavebních prací – skrývka ornice, hloubení 
pracovní rýhy, zásyp potrubí, rekultivace – vzniká zejména při 
dlouhodobě suchém počasí a při vyšších rychlostech větru. Omezit je ji 
možno pouze do určité míry, a to vhodným vedením stavebních prací; 

- sekundární prašnost vznikající znečištěním komunikací při výjezdu 
ze staveniště – vznik této prašnosti je možno prakticky eliminovat 
důsledným čištěním dopravní techniky a stavebních strojů při výjezdu ze 
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staveniště na komunikace. Ze staveniště budou vyjíždět převážně 
nákladní automobily přivážející materiál na stavbu. Stavební stroje se 
budou přesunovat podél trasy a vyjíždět budou pouze při přesunu na 
další staveniště. V případě, že přes tato opatření dojde ke znečištění 
komunikací, zajistí dodavatel stavby okamžitě jejich úklid. Za tímto 
účelem bude disponovat potřebnou mechanizací. Tato povinnost bude 
zakotvena v příslušných smlouvách mezi investorem a dodavatelem 
stavby. 

 
Význačný zápach 

Výstavba ani provoz ropovodu není zdrojem zápachu. Vlastní 
přepravovaný produkt – ropa – se vyznačuje typickým zápachem. Vzhledem 
ke způsobu dopravy tohoto produktu v uzavřeném potrubí nebude za 
běžného provozu docházet k úniku pachových látek do ovzduší.   
 
Jiné vlivy 
 

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima nejsou známy. 
 

 
D.I.3.  VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ 

FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY
 
Hluk, vibrace 

Současná hluková situace daného území je dána především hlukem 
z automobilové dopravy na hlavních komunikacích, konkrétně silnici I/38. 
Mimo tento dopravní hluk se akusticky lokálně projevují místní provozovny, 
zemědělské podniky a další lokální zdroje hluku.  

Stávající situace byla podrobně popsána v části C, kapitole C.II.10. 
Záměr intenzifikace stávajícího ropovodu se hlukově projeví pouze ve 

stádiu výstavby. Vlastní provoz ropovodu není v posuzovaném úseku 
zdrojem hluku. Vyskytuje se zde pouze podzemní potrubní trasa a 4 
armaturní stanice, nikoliv čerpací stanice. 

Ve fázi výstavby se projeví dané staveniště po časově omezenou dobu 
hlukem ze staveništních mechanizmů. Nejhlučnější fází je provádění zemních 
prací a terénních úprav – skrývka ornice, její deponování na okraji pracovního 
pruhu, hloubení pracovní rýhy pro pokládku potrubí a následný zásyp potrubí, 
zpětné rozhrnutí ornice a rekultivace pracovního pruhu.  

Celá výstavba v délce 26 km bude probíhat po dobu maximálně 8 
měsíců. Z toho je zřejmé, že hluk z jednotlivých stavenišť bude časově 
omezen a projeví se u nejbližší obytné zástavby pouze krátkodobým mírným 
nárůstem hladin hluku ze stavební činnosti. Práce budou prováděny pouze 
v denní době a v pracovních dnech, čímž bude hluková zátěž dále limitována. 
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Obytná zástavba je v převážné v části vedení trasy od obytné zástavby 
dostatečně vzdálena, takže dojde k útlumu hladin hluku vzdáleností. 
V žádném případě nebudou překročeny přípustné limity hluku ze stavební 
činnosti LAeq = 65 dB v době od 7,00 do 21,00 hodin, dané nařízením vlády 
č.148/2006 Sb. 

Pokud jde o hluk ze staveništní dopravy, bude vedena převážně po 
hlavních komunikacích mimo obytnou zástavbu. Intravilánem obcí bude 
projíždět pouze v závěrečných úsecích při příjezdu (výjezdu) na staveniště, a 
to pouze v denní dobu a v omezené míře. Z toho lze vyvodit, že vliv této 
dopravy na hlukovou zátěž obyvatel obcí podél trasy bude relativně malý. 
 
 
 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 

Vzhledem k tomu, že oznámení popisuje výstavbu trasy podzemního 
ropovodu, lze konstatovat, že zde nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního 
a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné 
ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy. 
 Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v 
následující tabulce.  
 
Ostatní vlivy stavby 
 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Hluk při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná, limity nejsou překročeny 

Hluk při provozu přímé, 
minimální, 
daleko od 
obytné 
zástavby 

minimální nepříznivý vliv, potrubí ani 
armaturní stanice nejsou zdrojem 
nadměrného hluku 

 
 
 
 
D.I.4  VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 

Popis dotčeného území z hlediska charakteristiky povrchových a 
podzemních vod a křížení posuzované trasy ropovodu s vodními toky a 
blízkost vodních nádrží byl podrobně proveden v kapitole C.II.2 tohoto 
oznámení a je rovněž uveden v příloze tohoto oznámení v souhrnné části 
biologických průzkumů. V této kapitole jsou popsány předpokládané vlivy 
realizace záměru na vody. 
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Podzemní a povrchové vody 
Z hydrogeologického hlediska je možnost ovlivnění podzemní vody 

zdejší struktury v zásadě dvojí:  

1. ovlivnění kvality podzemní vody 
2. ovlivnění kvantitativní, tj. ovlivnění směru proudění či režimu 

podzemní vody. 

Z hlediska ochrany podzemních vod jako celku není existence další 
paralelní větve ropovodu reálným nebezpečím ohrožení jejich množství ani 
jejich kvality. Místní odtokové poměry mělkého oběhu podzemních vod již 
byly případně ovlivněny tělesem stávajícího ropovodu (drenážní účinek 
především podsypu potrubí) v místech s hladinou vody zasahující nade dno 
výkopu a za roky existence je můžeme považovat za stabilizované. Existence 
paralelní, velmi blízko položené (do 4 m), větve bude z hlediska režimu 
odtoku podzemních vod v zásadě nezaznamenatelná. Jakost podzemních 
vod může být ohrožena pouze v případě nekontrolovaného úniku ropy 
při havárii, příp. manipulační nekázní obsluhy na čerpacích stanicích. 

Jakost a množství podzemních vod může být negativně ovlivněno 
zejména v rámci výstavby (odstranění půdního krytu → rychlejší infiltrace 
do horninového podloží a následně do podzemních vod, tzn. snadnější 
zavlečení potenciálního kontaminantu do zvodněného prostředí, případné 
čerpání vody z výkopu či stavebních jam). Je třeba konstatovat, že ovlivnění 
množství vod čerpáním bude pouze dočasné s návratem do původního 
stavu.  

Z hlediska ochrany povrchových vod jako celku není stavba reálným 
nebezpečím ohrožení jejich množství. Jakost vod může být ohrožena v rámci 
výstavby (viz výše), příp. při havárii. Stavba se s povrchovými toky protíná 
pokud možno co nejkolměji (tzn. nejkratší trasou), ani s nimi žádným 
způsobem nenakládá. Stavbou nedojde ke změně současných 
odtokových poměrů (předp. se založení cca 1,2 m pod úrovní dna vždy se 
specifickým ochranným zatěžovacím prvkem).  

Jako potenciálně nejvíce ohrožené části trasy se uvažují úseky s 
prudkým lomem podélného profilu trasy, a to zejména při přechodech 
morfologicky zaříznutých údolí vodních toků. V důsledku lomu může vznikat v 
jeho prostoru vyšší tenze na potrubí, projevující se např. společně 
s potenciálními a přirozenými svahovými pohyby i případnou nestabilitou 
založení.  

Jedná se o následující části trasy (viz Příloha č.2  - Přehledná mapa – 
v příloze tohoto oznámení).   
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Potenciálně nejvíce ohrožené úseky trasy: 
 

úsek (km)  

2,1 -   2,3 erozní rýha mezi Olešnou a Skuhrovem 

2,9 -   3,1 pravobřežní údolní svah Skuhrovského potoka 

4,5 -   5,0 erozní rýha levobřežního údolního svahu 
levostranného přítoku Lučického potoka 

10,4 - 10,7 pravobřežní údolní svah Sázavky 

11,6 - 12,0 levobřežní údolní svah pravostranného přítoku 
Sázavky 

14,3 - 15,1 údolní svahy Váhanky 

17,4 - 17,6 údolní svahy hluboce zaříznutého Váhanky 

21,7 - 22,0 údolní svahy hluboce zaříznutého Římovického 
potoka 

 

Dále jsou vytipovány úseky a v Přehledné mapě  1 : 20 000 
vyznačeny se zvýšeným rizikem ohrožení povrchového toku, resp. 
jímacích území či oblastí (se studnami individuálního zásobování) 
s jímáním podzemních vod: 

Úseky se zvýšeným rizikem ohrožení povrchového odtoku: 
 

úsek zvýšeného rizika 

pro povrchový odtok pro jímání podzemních 
vod 

0,50 - 1,25 7,40 - 7,80 17,10 -17,70 0,00 - 0,30 15,30 - 5,85 

1,40 - 1,70 8,15 -  8,40 17,90 - 9,70 1,90 - 2,40 17,40 -17,65

1,80 - 3,30 8,50 -  8,80 20,30 - 0,70 3,40 -  4,10 19,55 -19,85

3,55 - 3,80 9,00 - 9,30 21,35 - 2,85 7,10 - 7,90 21,75 - 2,00 

4,35 - 5,25 9,80 - 11,00 23,35 -23,95 8,40 - 9,30 24,90 -25,90

5,35 -  6,25 11,30 -15,30 25,25 -26,50 11,85 -12,15  

6,70 - 6,90 16,15 - 6,75  13,60 -13,95  

 
Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod  

K ochraně jakosti podzemních a povrchových vod v rámci výstavby je 
dodržovat technologickou kázeň, tzn. dodržovat obecné zásady opatření na 
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ochranu vod před znečištěním. Je třeba eliminovat úniky pohonných hmot 
a mazadel (ropné látky) z automobilů, dopravních a těžebních zařízení, 
parkovacích ploch, skladů apod. Pro prostor výstavby musí být zpracován 
havarijní plán, který by řešil postup při zdolávání následků případných úniků 
cizorodých látek do horninového prostředí, resp. vod.  

Pokud by při zemních pracích (opravách kolejového lože, 
rekonstrukcích propustků aj.) byla zastižena úroveň hladiny podzemní vody, 
je nutno v těchto místech vyloučit manipulaci s nebezpečnými látkami, 
zejména ropnými. 

Na plochách zařízení staveniště (dále ZS) budou stavební 
mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných látek. Na manipulačních plochách, 
plochách zařízení staveniště i v obvodu celé stavby je třeba dodržovat 
bezpečnostní opatření při nakládání s ropnými produkty. Obecně platí 
důkladné zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo 
dojít ve větší míře ke kontaminaci podloží. Konkrétně se jedná o tato 
opatření: 

• pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné 
nádoby (plechové s vložkou vhodného sorbentu) proti úkapům; 

• doplňování pohonných hmot na ploše ZS je přípustné pouze mimo 
ochranná pásma, v maximálně nezbytné míře, tj. v případě použití 
speciálních stavebních mechanismů; 

• pro nejbližší sousední ZS v okruhu max. 1 km bude k dispozici mobilní 
olejová havarijní souprava s kapacitou min. 90 l, obsahující sorpční 
rohože, hady, polštáře, havarijní tmel na utěsnění, výstražné pásky, 
ochranné rukavice apod.; 

• veškerá údržba nebo případné opravy stavebních mechanismů budou 
prováděny mimo plochu zařízení staveniště; 

• na plochách zařízení staveniště nesmí být skladovány pohonné hmoty 

• na plochách vzájemně dopravně dostupných vybraných ZS budou 
instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků; 

• na plochách ZS v blízkosti toků nesmí být skladovány sypké a plovoucí 
materiály. 

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 
kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a zneškodněna 
podle platných předpisů. 

Případný drenážní účinek tělesa ropovodu (resp. jeho podsypu) 
na podzemní vody je třeba eliminovat vhodnými stavebními opatřeními, 
např. v úsecích s jednotným sklonem delších než 100 m, kde byla při 
výkopových pracích zastižena hladina podzemní vody nebo se vyskytly 
projevy sezónní přítomnosti vody - předpokládá se režimní kolísání hladiny 
podzemní vody, je vhodné běžný podsyp a přímý obsyp proložit krátkým 
úsekem z hůře propustného materiálu - např. beton). Především je třeba 
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minimalizovat jakoukoliv změnu režimu podzemního odtoku, která by se 
mohla projevit ovlivněním bilančních poměrů jednotlivých hydrogeologických 
povodí, tzn. je nutné zamezit případnou drenáž z povodí do povodí.  

V exponovaných úsecích ropovodu (podchody pod vodotečemi, 
lomová, především konkávní, místa při úpatí údolních svahů ve dnových 
částech hlubších údolí) je třeba provést technická opatření zabezpečující 
stabilitu uložení potrubí.  

Pro případ provozní havárie v blízkosti jímacích území (zejména 
JP4 Proseč a JP5 Miřátky cca km 7 - 9,5, příp. Habry JP6, hřiště u Golčova 
Jeníkova JP8 a Potěhy JP11), resp. osídlených území s domovními 
studnami, je třeba mít zpracovaný soubor opatření (havarijní plán) a zajistit, 
aby obdobný soubor měli zapracován i provozovatelé obecních vodovodů 
(min. obce Skuhrov, Proseč, Miřátky, ZOD Habry a ZOD Potěhy) alespoň 
ve svých provozních řádech. 

 
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostech, které se 
vyskytly při zpracování této části oznámení  

Pro zpracování této dokumentace byly k dispozici textové údaje o 
projektovaném záměru a mapy měřítka 1 : 10 000 s vyznačením trasy 
ropovodu a blízkých faktorů životního prostředí (HW Projekt s.r.o. Praha). 
Nedostatky při zpracování dokumentace mohou vyplývat z rozsáhlosti 
hodnoceného území a liniového charakteru trasy. To je však možné 
považovat za únosné, neboť riziko změn vodního režimu a kvality 
podzemních a povrchových vod a rozsáhlejších zásahů do horninového 
prostředí zde v případě bezporuchového provozu nehrozí. Vliv 
na povrchové a podzemní vody a vodní zdroje by neměl být zjištěn, pokud 
budou přijata doporučená opatření. 
 
 
D.I.5  VLIVY NA PŮDU 
 
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy 

Jak již bylo uvedeno v části C. tohoto oznámení, podíly tříd ochrany 
zastoupených v katastrálním území podrobněji charakterizují podmínky 
ochrany ZPF v posuzovaném katastrálním území. Z tabulkového přehledu, 
uvedeného v kapitole C.I.3., je patrné, že trasa ropovodu prochází 
katastrálními územími, ve kterých jsou nadprůměrně zastoupeny první dvě 
třídy ochrany. Ze sloupce I+II je zřejmé, že v ČR se podílí I. a II. třída na 
výměře ZPF 41,27 % . Kromě k.ú. Golčův Jeníkov (25,83%) a Podmoky u 
Golčova Jeníkova (34,09%) mají ostatní dotčená k.ú. podíl dvou nejvyšších 
tříd výrazně vyšší než je republikový průměr. Ve třech případech je to 
dokonce víc než dvojnásobek (Bratčice u Potěh – 94,43%, Potěhy – 91,26% 
a Skuhrov u Havlíčkova Brodu – 83,55%).  
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Z této skutečnosti vyplývá, že pravděpodobnost dotčení kvalitní 
zemědělské půdy je vysoká. 

 

Zhodnocení záměru z hlediska ochrany ZPF 
 

Plošné nároky 
Realizace záměru nevyvolá rozsáhlejší plošné nároky na zábor 

zemědělské půdy. Přednostně je ověřována možnost využití stávajících 
areálů armaturních šachet. Při zpracování tohoto oznámení bylo zřejmé, že 
s velkou pravděpodobností bude nutné v návaznosti na areál v Radostíně 
zabrat novou plochu, kterou lze orientačně charakterizovat následovně: 

Lokalizace ⇒ předurčena návazností na stávající zařízení, přístupností 
po stávající komunikaci 

Dotčená plocha ⇒ orná půda; BPEJ 8.34.01; třída ochrany I ; výměra 
cca 0,3 ha 
 

Zhodnocení a doporučení: 
Trvalé odnětí ze ZPF lze akceptovat, přesto, že bude záměrem dotčena 
orná půda I. třídy ochrany. Nemá význam posuzovat jiné alternativy 
s ohledem na dále uvedené okolnosti: 
 
• lokalizace záměru vyplývá z jeho cíle tj. zvýšení kapacity stávajícího 

ropovodu Družba 
o využití stávajících ochranných pásem 
o využití stávajících zařízení 

• lokalizace konkrétního záboru vyplývá z potřebné návaznosti na stávající 
zařízení  

o stávající příjezdová komunikace 
o stávající přípojka elektrické energie 
o možnost napojení do centrálního řídícího systému přes stávající 

elektrodomky a stávající optický kabel 
Projektová dokumentace, která bude zpracována k územnímu řízení, 

specifikující posuzovaný záměr, musí m.j. obsahovat vyhodnocení ochrany 
ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., v aktuálním znění a navazujících 
předpisů.    
 

Liniové výkopové práce 
S ohledem na skutečnost, že se v žádném případě nepředpokládá 

využití zemědělské půdy k nezemědělským účelům na dobu delší než rok, se 
jedná se o dočasný zábor. 
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Ve smyslu § 7 odst. (3) zákona č. 334/1992 Sb., v aktuálním znění, 
návrh tras  podzemních vedení, který se zpracovává v etapě před 
zpracováním zadání těchto staveb musí být projednán s orgány ochrany 
zemědělského půdního fondu a opatřen jejich souhlasem.  
 

Zhodnocení a doporučení: 
Při stavební činnosti, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském 

půdním fondu, popřípadě aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, 
je potřeba zejména: 
 

• provést bilanci skrývky kulturních vrstev půdy nalézajících se na 
dotčených pozemcích 

• skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji 
uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše 

• postarat se o řádné uskladnění skryté ornice pro účely rekultivace do doby 
její použití pro následnou rekultivaci výkopu. Zajistit její řádné ošetřování a 
ochranu před znehodnocením a ztrátami.  

• o činnostech souvisejících se skrývkou (uložením, ochranou, ošetřováním 
a rozprostřením) vést protokol (pracovní deník), v němž budou uvedeny 
všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a 
účelnosti využívání těchto zemin    

• v případech, kdy bude výkop procházet přes odvodněné pozemky, musí 
investor zajistit, aby realizací plynovodu nebyla narušena funkčnost 
odvodňovacích zařízení.   

• provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch tak, aby tvarem, 
uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci 

• provést rekultivaci dotčených ploch, aby byly způsobilé k plnění dalších 
funkcí v krajině 

• učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek 
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt 

• provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a tak, 
aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 
nejmenším škodám  

 

Závěry z hlediska ochrany ZPF 
Z vyhodnocení záměru vyplývá, že není ve výraznějším střetu 

s principy a zásadami ochrany zemědělského půdního fondu. Při 
stavební činnosti je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno škodám na 
zemědělském půdním fondu, popřípadě aby tyto škody byly omezeny na míru 
co nejmenší. Požadavky na realizaci stavby jsou uvedeny výše.  
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Zhodnocení záměru z hlediska ochrany PÚPFL (lesní pozemky) 
Trasa ropovodu prochází (ve smyslu vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb. o 

zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských 
souborů) v úseku k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu až k. ú. Frýdnava 
přírodní lesní oblastí 16 – Českomoravská vrchovina. Na území k. ú. 
Golčův Jeníkov přechází do přírodní lesní oblasti 10 – Středočeská 
pahorkatina, kterou pokračuje až do konce prvního úseku v k. ú. Potěhy.  

Stavba je vedena převážně zemědělsky obdělávanými pozemky. 
Vyhýbá se rozsáhlým lesním komplexům. Protíná pouze osamocené 
drobné lesíky nebo prochází okrajovými částmi větších lesních celků. 
Nejdelší průchod lesem je na 1. lokalitě mezi 4,0. a 4,5. kilometrem a 
měří 250 m. V celém sledovaném úseku trasa ropovodu prochází lesními 
porosty celkem na sedmi lokalitách. Tyto lokality byly předmětem 
hodnocení. V následujícím přehledu jsou shrnuty závěry hodnocení a 
navrhovaná opatření. 
 

Lokalita 
č. 

Úsek trasy Katastrální 
území 

Délka trasy 
procházející 

lesem 

Plošný 
rozsah 
záboru 

1 4,5. – 5,0. km Skuhrov u 
Havlíčkova 

Brodu 

250 m 1 250 m2

Celkové zhodnocení vlivu rozšíření trasy ropovodu na dotčený lesní 
porost 

Statická stabilita porostu by byla významnějším způsobem narušena pouze 
v případě narušení návětrné porostní stěny rozšířením stávajícího odlesnění 
podél východního okraje trasy ropovodu. Rozšířením trasy podél západního 
(závětrného) okraje nebude statická stabilita porostu podstatně narušena. 
Ekologické funkce lesa (infiltrační, desukční) zůstanou zachovány. 

 

Lokalita 
č. 

Úsek trasy Katastrální 
území 

Délka trasy 
procházející 

lesem 

Plošný 
rozsah 
záboru 

2 10,0. km Habry 90 m 450 m2

Celkové zhodnocení vlivu rozšíření trasy ropovodu na dotčený lesní 
porost 

Rozšíření trasy ropovodu nebude mít negativní vliv na porušení statické 
stability lesního porostu. 
Ekologická funkce lesa (desukční) vzhledem k šířce plánovaného rozšíření 
trasy ropovodu nebude podstatně snížena. 
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Lokalita 
č. 

Úsek trasy Katastrální 
území 

Délka trasy 
procházející 

lesem 

Plošný 
rozsah 
záboru 

3 14,0. km Frýdnava 25 m 125 m2

Celkové zhodnocení vlivu rozšíření trasy ropovodu na dotčený lesní 
porost 

Statická stabilita porostu nebude rozšířením trasy ropovodu ohrožena. 
Ekologická funkce lesa vzhledem k velmi malému rozsahu celkového 
odlesnění nebude podstatně narušena 

 

Lokalita 
č. 

Úsek trasy Katastrální 
území 

Délka trasy 
procházející 

lesem 

Plošný 
rozsah 
záboru 

4 14,5. km Frýdnava 175 m 875 m2

Celkové zhodnocení vlivu rozšíření trasy ropovodu na dotčený lesní 
porost 

Rozšíření trasy ropovodu nebude mít negativní vliv na porušení statické 
stability lesního porostu. 
Ekologická funkce lesa (infiltrační) nebude vzhledem šířce odlesnění 
podstatně narušena. 

 

Lokalita 
č. 

Úsek trasy Katastrální 
území 

Délka trasy 
procházející 

lesem 

Plošný 
rozsah 
záboru 

5 17,5. km Golčův Jeníkov 45 m 225 m2

Celkové zhodnocení vlivu rozšíření trasy ropovodu na dotčený lesní 
porost 

Rozšíření trasy ropovodu nebude mít negativní vliv na porušení statické 
stability lesního porostu. 
Vzhledem k délce svahu (cca 45 m) a šířce odlesnění (rozšíření o cca 5 m) 
nebude podstatně narušena protierozní funkce lesa. Rovněž nebude 
narušena infiltrační funkce lesa. 
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Lokalita 
č. 

Úsek trasy Katastrální 
území 

Délka trasy 
procházející 

lesem 

Plošný 
rozsah 
záboru 

6 19,5. km Podmoky u 
Golčova 
Jeníkova 

100 m 500 m2

Celkové zhodnocení vlivu rozšíření trasy ropovodu na dotčený lesní 
porost 

Rozšíření trasy ropovodu nebude mít negativní vliv na porušení statické 
stability lesního porostu. 
Ekologická funkce lesa (desukční) vzhledem k šířce plánovaného rozšíření 
trasy ropovodu nebude podstatně snížena. 

 

Lokalita 
č. 

Úsek trasy Katastrální 
území 

Délka trasy 
procházející 

lesem 

Plošný 
rozsah 
záboru 

7 22,0. km Bratčice u 
Potěh 

35 m 175 m2

Celkové zhodnocení vlivu rozšíření trasy ropovodu na dotčený lesní 
porost 

Rozšíření trasy ropovodu nebude mít negativní vliv na porušení statické 
stability lesního porostu. 
Vzhledem k délce svahu (cca 30 m) nebude podstatně narušena protierozní 
funkce lesa. Rovněž nebude narušena infiltrační funkce lesa. 

 
 

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 
Vzhledem ke stávajícímu zemědělskému využívání dotčených 

pozemků lze očekávat, že zeminy nejsou kontaminovány ve smyslu vyhlášky 
MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu. Zeminy nepřekračují maximálně přípustné 
hodnoty rizikových prvků v půdě ani nepřekračují hodnoty přípustného 
znečištění půdy některými škodlivými látkami ohrožující existenci živých 
organizmů. Stávající trasa ropovodu, v jehož ochranném pásmu je nový 
záměr umístěn, je trvale kontrolována a po dobu jejího provozu nedošlo na 
posuzovaném úseku k žádným únikům ropných látek. 
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Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu  
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu 

znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít 
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel. Větší úniky 
se nepředpokládají. Těmto ohrožením půdy a vody je třeba v maximální 
možné míře zabránit a realizovat všechna opatření navržená v této a 
předchozí kapitole. 
  

Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 
Vzhledem k rekultivacím, které budou provedeny ihned po skončení 

stavebních prací, budou dotčené pozemky navráceny svému původnímu 
využívání, čímž bude prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.  

 
 

 
D.I.6 VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE 
 

Podle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí 
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou 
stavbou ohroženy nebo ovlivněny. 

Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území. 
 

 
Změny hydrogeologických charakteristik 

Případný drenážní účinek tělesa ropovodu (resp. jeho podsypu) 
na podzemní vody je třeba eliminovat vhodnými stavebními opatřeními, 
např. v úsecích s jednotným sklonem delších než 100 m, kde byla při 
výkopových pracích zastižena hladina podzemní vody nebo se vyskytly 
projevy sezónní přítomnosti vody - předpokládá se režimní kolísání hladiny 
podzemní vody, je vhodné běžný podsyp a přímý obsyp proložit krátkým 
úsekem z hůře propustného materiálu - např. beton). Především je třeba 
minimalizovat jakoukoliv změnu režimu podzemního odtoku, která by se 
mohla projevit ovlivněním bilančních poměrů jednotlivých hydrogeologických 
povodí, tzn. je nutné zamezit případnou drenáž z povodí do povodí.  

V exponovaných úsecích ropovodu (podchody pod vodotečemi, 
lomová, především konkávní, místa při úpatí údolních svahů ve dnových 
částech hlubších údolí) je třeba provést technická opatření zabezpečující 
stabilitu uložení potrubí.  

Vliv na chráněné části přírody 
Vliv na chráněné části přírody je popsán v kapitolách Vlivy na floru a 

faunu a ekosystémy. 
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Vlivy v důsledku ukládání odpadů 
Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a 

předpokladu jejich likvidace oprávněnými firmami nevzniknou problémy s 
ukládáním odpadů.  
 
 
D.I.7  VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY 
 
Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů 

Stavba nebude mít významný negativní vliv na floru ani faunu v daném 
území na vlastní lokalitě navrhované výstavby ani v jejím okolí. K vyhubení 
chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném případě nedojde. 

 
Vliv na flóru a faunu 

V rámci zpracování oznámení EIA investičního záměru intenzifikace 
ropovodu v úseku Radostín - Potěhy byl zpracován biologický a 
dendrologický průzkum, který byl již uveden v kapitole C.II.5 a C.II.6 a který je 
včetně fotodokumentace uveden v příloze tohoto oznámení. 

Z uvedeného průzkumu vyplývají pro realizaci intenzifikace 
ropovodu tyto závěry. 
 
a) vliv na flóru 

Popis jednotlivých lokalit
V následujícím přehledu je uveden popis lokalit, které byly během 

terénního šetření blíže zkoumány. Součástí této části je i vyhodnocení kvality 
stanovišť a posouzení vlivu, který bude realizace stavby pro jednotlivé lokality 
představovat. Pro každou lokalitu jsou zmíněna rizika a kompenzační 
opatření, k nimž je třeba během realizace přihlédnout. 

 
Lokalita č.1 

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s přítokem Bahenského potoka a 
Bahenského potoka, staničení 0,970 - 1,430. 

Charakteristika: Luční enkláva v polích s drobnými vodotečemi a 
podmáčenými plochami charakteru lučních pramenišť. Vegetace se mění 
v závislosti na vlhkostním gradientu od mokřadních porostů po mezofilní 
louky. Vodoteče jsou napřímené a kanalizované v  betonových 
prefabrikátech. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Luční porosty jsou 
většinou sečené, podmáčené plochy pouze na okrajích, takže silně zarůstají 
orobincem širolistým a ruderalizují. V sečeném okraji se místy vyskytuje 
ostřice šedavá, svízel bahenní, hojně ostřice obecná, blatouch bahenní. Na 
břehu přítoku menší porost janovce metlatého. Zajímavější je výskyt 
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suchopýru úzkolistého na rozhraní mezi sečenou loukou a podmáčenou 
plochou prameniště. Přes určitý stupeň degradace představuje tato lokalita 
jeden z nejzachovalejších biotopů mokřadních luk v zájmovém území. 
Podobné porosty se v okolní zemědělské krajině vyskytují jen ojediněle a je 
proto žádoucí lokalitu zachovat. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci velké části 
mokřadních porostů a nelze vyloučit ani změnu vodního režimu, která 
znemožní regeneraci těchto porostů. 

 

Doporučení: Provést sejmutí drnu v místech lučních a mokřadních 
biotopů, drny uchovat na lokalitě a zajistit jejich každodenní zavlažování, 
aby nedošlo k jejich vyschnutí. V žádném případě nepřipustit odvodnění 
lokality. Po ukončení stavby uvést povrch do původního stavu a vrátit drny na 
obnažené plochy. Biologický dozor stavby zajistí umístění drnů s mokřadními 
druhy do podmáčených míst. V následujících letech zajistit pravidelné sečení 
lokality, aby nedošlo k rozšíření nepůvodních a invazních druhů. 

 
Lokalita č.2 

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s přítokem Skuhrovského potoka a 
Skuhrovským potokem, staničení 2,220 - 2,900. 

Charakteristika: Zarůstající mokřadní louka v nivě drobné vodoteče. 
Celé území je silně podmáčené. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Díky absenci 
pravidelného sečení v porostu dominuje chrastice rákosovitá a další 
konkurenčně silné druhy jako skřípina lesní a tužebník jilmový. Ojediněle se 
zde vyskytuje ostřice měchýřkatá, také ostatní mokřadní druhy jsou přítomné, 
ale postupně podléhají konkurenci chrastice rákosovité. Přes neuspokojivý 
stav struktury porostu je třeba přihlédnout k faktu, že se jedná o mokřad, 
který poskytuje vhodné prostředí mnoha rostlinným a živočišným druhům. 
Díky silnému podmáčení dosud nedošlo ani k výraznější ruderalizaci. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci velké části 
mokřadních porostů a nelze vyloučit ani změnu vodního režimu, která 
znemožní regeneraci těchto porostů. 

 

Doporučení: V žádném případě nepřipustit odvodnění lokality. 
Budování ropovodu provádět s maximální šetrností, aby se co nejvíce 
zmenšila zasažená plocha. Po ukončení stavby uvést povrch do původního 
stavu a zajistit pravidelné seční porostů, které zabrání šíření nepůvodních a 
invazních druhů. Zvláštní pozor je třeba dát na hrozbu invaze křídlatky 
japonské, která se vyskytuje u cesty na okraji pole asi 100 m od plánované 
stavby směrem k obci Skuhrov. Bylo by žádoucí její porost zlikvidovat 
herbicidem, aby nedošlo k jejímu zavlečení na obnažené plochy v místě 
stavby. 
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Lokalita č.3  
Lokalizace: křížení trasy ropovodu s cípem lesa a přítokem Lužického 

potoka, staničení 4, 00 - 4,880. 
Charakteristika: Zarůstající průsek v lese a drobná kanalizovaná 

vodoteč s doprovodem mokřadních druhů.  
Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského 

hlediska se jedná o nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších 
druhů. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci velké části 
mladých náletových porostů olše lepkavé a narušení vegetace. Nelze vyloučit 
ani kácení vzrostlých dřevin, ty však vzhledem k druhovému složení porostu 
nemají větší ochranářský význam. 

 

Doporučení: Bez požadavků. 

 

Lokalita č.4  
Lokalizace: křížení trasy ropovodu s loukou a přítokem Lužického 

potoka, staničení 5,570. 
Charakteristika: Drobná vodoteč na okraji obce s doprovodným lučním 

porostem. Druhové složení se mění v závislosti na vlhkostním gradientu od 
vlhké louky po mezofilní. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského 
hlediska se jedná o nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších 
druhů. Ve srovnání s okolní zemědělskou krajinou se však jedná o druhově 
bohatší společenstva. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k narušení lučních 
porostů, hrozí invaze ruderálních druhů. 

 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do 
původního stavu a zajistit zatravnění osivem pocházejícím z místních 
zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních druhů, nejlépe pravidelným 
sečením lokality. 

 
Lokalita č.5  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s nivní loukou a přítokem 
Jíříkovského potoka, staničení 7,590. 

Charakteristika: Drobná vodoteč a louka mezi dvěma rybníky 
s doprovodem keřových vrb. Druhové složení lučního porostu se mění 
v závislosti na vlhkostním gradientu od vlhké louky po mezofilní. 
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Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského 
hlediska se jedná o pravidelně sečenou louku s výskytem běžných druhů 
rostlin, avšak druhově bohatou a se zachovalou strukturou porostu.  

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci několika 
keřových vrb a narušení lučních porostů, hrozí invaze ruderálních druhů. 

 

Doporučení: Před zahájením výkopových prací by bylo vhodné 
sejmout vegetaci i s horní vrstvou půdy do hloubky asi 30 cm a uložit zvlášť 
mimo dotčený luční porost. Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do 
původního stavu a sejmutou vrstvu půdy rozptýlit po narušené ploše a 
zapracovat rotavátorem. Tím bude zajištěna obnova porostu ze semenné 
banky původní louky. Následně je třeba zabránit šíření invazních a 
ruderálních druhů, nejlépe pravidelným sečením lokality. 

 
Lokalita č.6  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s Jiříkovským potokem, staničení 
10,400. 

Charakteristika: Drobná vodoteč s břehovými porosty olší a vrb. 
Podrost ruderalizovaný. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského 
hlediska bezvýznamná lokalita. Bylinný doprovod v nivě potoka je tvořen 
téměř výhradně kopřivou dvoudomou. Jen vzácně se zde vyskytují další 
druhy původního podrostu olšiny – orsej jarní, čistec lesní a sasanka hajní. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci několika olší a 
vrb v nivě. Narušení porostů nebude mít vzhledem k jejich nízké kvalitě větší 
význam. 

 

Doporučení: Žádná. 

 
Lokalita č.7  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s loukou a přítokem Jiříkovského 
potoka, staničení 11,850. 

Charakteristika: Drobná vodoteč s doprovodným porostem mezofilní 
louky.  

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Vodoteč je napřímená a 
kanalizovaná, zbytky mokřadní vegetace se nacházejí jen na březích potoka. 
Z ochranářského hlediska se jedná o nevýznamné porosty se zastoupením 
nejběžnějších druhů. Ve srovnání s okolní zemědělskou krajinou se však 
jedná o druhově bohatší společenstva. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k narušení lučních 
porostů, hrozí invaze ruderálních druhů. 
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Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do 
původního stavu a zajistit zatravnění osivem pocházejícím z místních 
zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních druhů, nejlépe pravidelným 
sečením lokality. 

 

Lokalita č.8  
Lokalizace: křížení trasy ropovodu s Vohánčickým potokem, loukou a 

liniovou zelení podél cesty a přítoku Vohánčického potoka, staničení 13,630 – 
14,000. 

Charakteristika: Drobná vodoteč s doprovodným porostem mezofilní 
louky, navazuje na liniový porost náletové zeleně a úzký pás potoční olšiny 
podél další vodoteče. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Obě drobné vodoteče 
jsou napřímené a kanalizované, zbytky mokřadní vegetace se nacházejí jen 
na březích potoků. Z ochranářského hlediska se jedná o nevýznamné porosty 
se zastoupením nejběžnějších druhů. Většina porostů je navíc 
ruderalizovaná. Pravidelně sečená mezofilní louka je poznamenána 
hnojením, takže v porostu silně dominuje psárka luční. Sledované biotopy 
však mají význam jako útočiště ptactva, bezobratlých a drobné zvěře. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika 
jedinců náletových dřevin a narušení lučních porostů, hrozí šíření ruderálních 
druhů. 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do 
původního stavu a zajistit zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. 
Zabránit šíření invazních a ruderálních druhů do louky, nejlépe pravidelným 
sečením. 

 

Lokalita č.9  
Lokalizace: křížení trasy ropovodu s lesním celkem a Vohánčickým 

potokem, dále navazuje mezofilní louka na svahu, staničení 14,400 – 14,850. 
Charakteristika: Průsek ve smrkovém lese ústící do nivy drobné 

vodoteče. 
Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského 

hlediska se jedná o nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších 
druhů. Průsek v lese je místy ruderalizovaný, charakteristický je výskyt třtiny 
křovištní a ostružiníku, hojně i metlice trsnatá a svízel přítula. Porosty v nivě 
potoka jsou druhově chudé dominuje ostřice třeslicovitá a chrastice 
rákosovitá. Louka na svahu za potokem je pravidelně sečená, ve srovnání 
s okolními zemědělskými kulturami představuje druhově bohatší stanoviště 
s výskytem kostřavy červené. 
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Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika 
jedinců náletových dřevin a narušení lučních porostů, hrozí šíření ruderálních 
druhů. Nelze vyloučit ani kácení vzrostlých dřevin, ty však vzhledem 
k druhovému složení porostu nemají větší ochranářský význam. 

 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do 
původního stavu a zajistit zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. 
Zabránit šíření invazních a ruderálních druhů do louky, nejlépe pravidelným 
sečením. 

 

Lokalita č.10  
Lokalizace: křížení trasy ropovodu s údolím Vohánčického potoka, 

staničení 17,450 – 17,600. 
Charakteristika: Údolí drobné vodoteče s lučním porostem a 

stromovými formacemi na svazích. 
Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Průsek v porostu dřevin 

na svahu byl nedávno obnoven, na narušovaných místech se vyskytují 
ruderální druhy a nereprezentativní lemové společenstvo (ostřice zední, 
jahodník obecná, jetel prostřední, zběhovec plazivý). Luční porost na dně 
údolí je druhově chudý dominuje psárka luční. Vodoteč je napřímená, 
zahloubená a kanalizovaná. Ochuzené společenstvo mokřadních druhů se 
vyskytuje jen v úzkém pásu podél břehů potoka. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika 
jedinců náletových dřevin (převážně olší a vrb) a narušení lučního porostu, 
hrozí šíření ruderálních druhů.  

 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do 
původního stavu a zajistit zatravnění osivem pocházejícím z místních 
zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních druhů do louky, nejlépe 
pravidelným sečením. 

 
Lokalita č.11  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s lesním celkem a potokem 
Výrovka, dále navazuje křížení s lesním porostem a mezofilní loukou v sadu, 
staničení 19,220 – 19,800. 

Charakteristika: Nivy drobné vodoteče s porosty křovin, průsek 
v listnatém lese a luční porost v extenzivním sadu. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského 
hlediska se je zajímavější pouze výskyt ostřice vyvýšené v nivě potoka. Jinak 
je však niva zcela zarostlá chrasticí rákosovitou a místy i orobincem 
širolistým. Průsek v lese je místy ruderalizovaný, jinak zde dominuje medyněk 
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vlnatý a na vlhčích místech sítina rozkladitá. Louka v sadu je nepravidelně 
sečená, s vysokým podílem psárky luční, vyskytují se zde však i některé 
konkurenčně slabší druhy (kontryhel, bika ladní, kohoutek luční). 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika 
vzrostlých stromů keřů a náletových dřevin a také několika ovocných stromů 
v sadu (jabloň, třešeň, švestka). Budou narušeny narušení porosty v nivě 
potoka a louka v sadu, hrozí šíření ruderálních druhů, které se vyskytují na 
okraji blízkého pole. 

 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do 
původního stavu a zajistit zatravnění osivem pocházejícím z místních 
zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních druhů do louky, nejlépe 
pravidelným sečením. 

 
Lokalita č.12  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s údolím Římovického potoka, 
staničení 21,880 – 21,920. 

Charakteristika: Údolí drobné vodoteče s jednostranným svahem 
pokrytým porostem dřevin. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Vodoteč je napřímená a 
kanalizovaná. Ochuzené společenstvo mokřadních druhů (rákos obecný) se 
vyskytuje jen v úzkém pásu podél břehů potoka. V průseku na svahu nad 
potokem dominuje pilnice hajní, okolní les je tvořen smíšeným porostem 
dubu, jasanu, smrku a habru.   

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k narušení porostů a 
kácení dřevin, vzhledem k jejich nereprezentativnosti bude tento vliv 
zanedbatelný. 

 

Doporučení: Žádné. 

 
Závěry a doporučení pro ochranu flory 

V území přímo dotčeném hodnocenou stavbou, nebyl zjištěn výskyt 
ohrožených druhů rostlin. Vzhledem k faktu, že budování ropovodu je 
plánováno v souběhu se současnými produktovody, byla trasa již v minulosti 
zatížena silnou disturbancí, a porosty v ochranném pásmu ropovodu 
proto nemají z hlediska ochrany přírody větší hodnotu.  

Ani rozšíření stávajícího ochranného pásma o několik metrů 
nepředstavuje vážný zásah do biologicky cennějších porostů. Významnějšími 
botanickými objekty jsou pouze ojedinělé fragmenty druhově bohatších 
vlhkých a mezofilních luk, které jsou pozůstatkem předintenzivního 
hospodaření (především lokalita č. 1). Tento typ vegetace se v okolní kulturní 
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krajině vyskytuje již pouze fragmentárně a dá se říct, že jeho rozloha se z 
mnoha důvodů neustále zmenšuje.  

V předchozím textu jsou uvedeny některé návrhy na kompenzační 
opatření, která minimalizují vliv na hodnotnějších části vegetace a 
umožní jejich regeneraci. Doporučuji stavbu realizovat s požadavkem, 
aby do definitivní podoby projektu byly zapracovány uvedené 
připomínky.  

 
b) vliv na faunu 

V rámci provedeného zoologického posouzení celé sledované trasy 
ropovodu bylo vytipováno 17 lokalit, které jsou z hlediska ochrany 
živočichů obzvláště důležité. Podrobný popis těchto lokalit je v příloze 
tohoto oznámení v celku Biologické průzkumy – zoologická část   V této 
kapitole je uveden stručný přehled těchto stanovišť a pro každé stanoviště 
jsou uvedena i potenciální rizika, způsob jak jim předejít a volba vhodného 
kompenzačního postupu v kontextu s plánovaným realizačním schématem.  
 

Bod č.1 
Lokalizace: Křížení nefunkčního lokálního biokoridoru podél 

Bahenského potoka, staničení cca 1,3 km 
Popis stanoviště: Luční částečně podmáčené porosty, fragment 

vzrostlých stromů, silně regulovaná vodoteč – dvojité větvení 
Charakteristika: Velmi drobný potok, který v postiženém úseku protéká 

loukou z výše položené mokřiny, napájen je patrně i melioračními zdroji. Je 
zcela vydlážděn kamenem či vyložen žlabem a směrově upraven. Je 
negativně ovlivněn splachy z polí. Je také značně zatížen znečištěním 
z blízké deponie chlévské mrvy. Takto ovlivněné společenstvo 
makrozoobentosu je nevyrovnané a obsahuje řadu druhů tolerujících 
organické znečištění. Saprobita odpovídá horší ß-mesosaprobitě, což je voda 
znečištěná (III. třída jakosti vody). Nelze předpokládat že by stavba způsobila 
dlouhodobé zhoršení stavu společenstva makrozoobentosu. Tok není pro 
obojživelníky vhodný jako životní ani reproduční stanoviště, pouze dočasně 
může sloužit jako migrační koridor na podmáčenou louku. Ta je sice z části 
ruderalizována a znečištěna splachy z chlévského odpadu deponovaného 
v mírném svahu nad mokřinou, nicméně s ohledem na okolní biotopy je 
hodnotnou. Noční monitoring doložil pouze výskyt ropuchy obecné (hlas) – 
ohrožený druh a skokana hnědého, oba lokalitu využívají patrně pouze 
přechodně a jsou vázány spíše na fragmenty porostů dřevin v okolí již mimo 
plochu záměru. 

Ovlivnění: Realizací záměru dojde k likvidaci velké části mokřadního 
lučního společenstva a tedy obojživelníky využívaného stanoviště a nelze 
vyloučit ani změnu vodního režimu, která znemožní regeneraci stávajícího 
společenstva. 
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Doporučení: Zachování melioračního systému, aby nedošlo 
k odvodnění, zeminu deponovat mimo podmáčená stanoviště. Výkop 
nerealizovat v období počátek dubna až polovina května s ohledem na 
možnou koncentraci žab v době migrace k reprodukčním stanovištím. Po 
dokončení stavby zamezit zarůstání invazními keři a vzrostlými bylinami. 

 

Bod č.2  
Lokalizace: Louka po stranách výtoku z drobného rybníčku pod obcí 

Olešná, přítok Skuhrovského potoka, staničení 2,22 km. 
Popis stanoviště: Luční částečně podmáčené porosty, z části 

ruderalizované, silně regulovaná vodoteč, přítok z čističky, chybí dřevinný 
porost. 

Charakteristika: Velmi drobný potok, který v postiženém úseku protéká 
loukou a je zcela vydlážděn kamenem a směrově upraven. Je negativně 
ovlivněn soustavou rybníků, z nichž alespoň některé jsou pravděpodobně 
obhospodařované. Je také značně zatížen znečištěním z obce Olešná. Takto 
ovlivněné společenstvo makrozoobentosu je velmi nevyrovnané a obsahuje 
řadu druhů tolerujících organické znečištění. Saprobita odpovídá horší ß-
mesosaprobitě, což je voda znečištěná (III. třída jakosti vody). Nelze 
předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu 
společenstva makrozoobentosu. Tok není pro obojživelníky vhodný jako 
životní ani reprodukční stanoviště, pouze dočasně může sloužit jako migrační 
koridor do soustavy rybníků. Ve spodním rybníčku byl zjištěn výskyt skokana 
zeleného (silně ohrožený druh, více ks). Při noční kontrole byla zaslechnuta 
rosnička zelená (silně ohrožený druh, 1M). Při kontrole 19.5. byl ve 
spodním rybníčku pozorován čolek obecný při nádechu (silně ohrožený, 1F). 
Nalezeny zbytky snůšek zelených skokanů a pulci. Rybník  je však osazen 
rybami, budoucnost populace obojživelníků je proto nejistá. 

Ovlivnění: Pouze fyzická likvidace jedinců při stavbě, zvýšená 
v případě nevhodného načasování realizace výkopu a pokládky. 

Doporučení: Realizací záměru dojde pouze k dočasnému přerušení 
vodoteče. Při výkopových pracích je nutno zabránit jakémukoliv poškození 
hráze spodního rybníka a načasovat přerušení potenciálního migračního 
koridoru jakým vodoteč je mimo jarní období (do konce května).  

 

Bod č.3 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s přítokem Skuhrovského potoka, 

staničení 2,7 km, dále vedení pásem louky podél stromové liniové vegetace. 
Popis stanoviště: Luční porosty, z části ruderalizované, silně 

regulovaná vodoteč, chybí dřevinný porost. 
Charakteristika:  Velmi drobný potok, který v postiženém úseku 

protéká loukou a je zcela vydlážděn kamenem a směrově upraven. Je 
negativně ovlivněn splachy z okolních polí a vyústěním melioračního 
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systému. Výsledkem je nevyrovnané společenstvo makrozoobentosu 
odpovídající ß-mesosaprobitě a vodě mírně znečištěné (II. třída jakosti vody). 
Vzhledem k charakteru toku a jeho společenstva makrozoobentosu nelze 
předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu. Tok není 
pro obojživelníky vhodný jako životní ani reproduční stanoviště, pouze 
dočasně může sloužit jako migrační koridor do rybníku na toku Skuhrovského 
potoka a do blízkosti pásů dřevin. Nález jediného jedince skokana hnědého.  

Ovlivnění: Pouze omezená fyzická likvidace obojživelníků při stavbě, 
zvýšená pravděpodobnost negativního vlivu v případě nevhodného 
načasování realizace výkopu a pokládky do jarního období.  

Doporučení: Načasovat přerušení potenciálního migračního koridoru 
jakým vodoteč je mimo jarní (a současně i hnízdní) období (počátek dubna – 
min. polovina června). Tímto bude omezeno i rušení hnízdících pěvců 
v okrajových částech pracovního pruhu. 

 

Bod č.4 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu se Skuhrovským potokem v místě 

mostku, staničení 2,9 km, dále vedení pásem louky. 
Popis stanoviště: Oblast je podmáčená zarůstající louka v nivě potoka, 

v místech průchodu ropovodu je díky současnému přemostění přerušen pás 
břehové vegetace, ruderalizace není tak rozsáhlá jako u předchozích 
podmáčených stanovišť. 

Charakteristika: Drobný potok protékající loukou pod rybníkem a 
v postiženém úseku (i pod a nad ním) zcela vydlážděný a směrově upravený. 
V místě křížení s ropovodem je potok navíc výrazně negativně ovlivněn 
intenzivně obhospodařovaným rybníkem. Výsledkem je nevyrovnané 
společenstvo makrozoobentosu odpovídající ß-mesosaprobitě a vodě mírně 
znečištěné (II. třída jakosti vody). Vzhledem k charakteru toku a jeho 
společenstva makrozoobentosu nelze předpokládat že by stavba způsobila 
dlouhodobé zhoršení stavu. 

Tok není pro obojživelníky vhodný jako životní ani reproduční 
stanoviště, pouze dočasně může sloužit jako migrační koridor do rybníku na 
toku Skuhrovského potoka a do blízkosti pásů dřevin. Nález dvou jedinců 
skokana hnědého a jedince skokana zeleného (silně ohrožený druh). 
V blízkých keřích hnízdí pěnice pokřovní a hnědokřídlá. V noci byl 
zaznamenán hlas samce chřástala polního z okolních ploch (silně ohrožený 
druh, 1M). V místě záměru však nehnízdí. 

Ovlivnění: Dojde k likvidaci celého podmáčeného pásu mezi liniovou 
vegetací. Pravděpodobně bude ovlivněn vodní režim plochy a může dojít 
k odvodnění. Rušení hnízdění pěvců v blízkosti a zejména chřástala, který 
může být hnízdně vázán na vlhkou louku. 
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Doporučení: Načasovat přerušení potenciálního migračního koridoru 
Skuhrovského potoka mimo jarní migrace obojživelníků (období počátek 
dubna – polovina května). S ohledem na chřástala polního minimalizovat 
ovlivněnou plochu, zachovat podmáčený stav a po pokládce uvést do 
původního stavu. S pracemi započít až v druhé polovině roku.  

 

Bod č.5 
Lokalizace: Křížení lokálního biokoridoru, v místě vyústění průseku se 

mění z JV přicházející funkční biokoridor v JZ směrem pokračující nefunkční 
biokoridor, křížení trasy ropovodu s cípem lesa a přítokem Lužického potoka, 
staničení 4,00 - 4,880 km. 

Popis stanoviště: Zachovalá větvící se vodoteč svírající lesní enklávu, 
v místě pokládky průsek lesem s náletovými dřevinami, v těsné blízkosti 
mokřadní louka 

Charakteristika: Drobný potok tekoucí po okraji lesa je v místě křížení 
s ropovodem vydlážděn. Úsek bezprostředně nad a pod místem křížení však 
opevněn není, je jen směrově upraven. V povodí potoka není žádný 
významnější zdroj znečištění (do úvahy připadají jen splachy z polí) a proto je 
zde poměrně bohaté a vyvážené společenstvo makrozoobentosu. Tok je 
nejčistší ze zkoumaných toků (oligosaprobita) a lze jej zařadit do I. třídy 
jakosti vody (tj. voda neznečištěná). I přesto by stavba, při dodržení všech 
zásad a pracovních postupů uvedených v projektu investora, neměla způsobit 
dlouhodobé zhoršení stavu. Tok pro obojživelníky vhodný jako životní i 
reproduční stanoviště (nálezy snůšek, zbytků, v tišinách vymletých v původně 
dlážděném a napřímeném toku, dočasně slouží jako migrační koridor. Nález 
šesti jedinců skokana zeleného (silně ohrožený druh), jedince s. 
krátkonohého (silně ohrožený druh) a dvou jedinců s. hnědého. Dále byl 
pozorován jeden jedinec užovky obojkové (ohrožený druh) a v průseku dva 
jedinci ještěrky živorodé (silně ohrožený druh). Z významnější savců 
nalezen trus ondatry pižmové. Při nočním pozorování doplněna poslechem 
ropucha obecná (ohrožený druh).   

Ovlivnění: Dojde k likvidaci některých stanovišť využívaných 
ještěrkami. V místě kde průsek přechází do otevřeného pole přes přítok 
Lužického potoka je vodoteč již z předešlých úprav vydlážděna, nebude tedy 
podobným zásahem významně ovlivněna.  

Doporučení: Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo 
jarní migrace obojživelníků, období počátek dubna – polovina května). Trasa 
ropovodu překračuje i levostranný přítok tohoto toku (cca km 4,7 – na okraji 
lesa) kde je na levém břehu pod trasou drobné mokřadní prameniště. V tomto 
místě doporučuji vybagrovanou zeminu vysýpat na druhou stranu výkopu, 
aby tento biotop nebyl zničen. 
 

130



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

Bod č.6 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s loukou a přítokem Lužického 

potoka, staničení 5,57 km. 
Popis stanoviště: Zachovalá mezofilní louka s místy vlhčími stanovišti. 

Vodoteč je regulovaná a napřímená.  
Charakteristika: Velmi drobný potok uprostřed louky, který je negativně 

ovlivněn kompletním vydlážděním a částečně i výše položeným rybníkem. 
Díky tomu je společenstvo makrozoobentosu poměrně nevyrovnané a 
odpovídá hranici mezi oligosaprobitou a ß-mesosaprobitou a tedy i hranici 
mezi neznečištěnou a mírně znečištěnou vodou (I. a II. třída jakosti). 
Vzhledem k charakteru toku a jeho společenstva makrozoobentosu nelze 
předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu. Místy tůňky 
s téměř stojatou vodou skýtají reprodukční možnosti obou skupinám skokanů 
(vodních i hnědých). Pozorován jeden jedinec skokana krátkonohého (silně 
ohrožený druh). Vodoteč má patrně i význam jako koridor spojující blízký 
rybník v obci Kámen u Habrů a lesní komplexy na východě, což má význam 
zejména pro hnědé skokany. Rybník je však silně osazen rybami, proto je 
přežívání populace larev žab velmi nízké.   

Ovlivnění: Dojde k likvidaci některých vlhčích stanovišť s nízkou 
obecnou hodnotou, avšak s ohledem na okolní otevřené plochy mohou být 
významným reziduem. Vodoteč nebude významně ovlivněna. 

Doporučení: Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo 
jarní migrace obojživelníků, období konec března – polovina května). Neměl 
by být upraven průtok vodoteče, zachovat nádrže s téměř stojatou vodou. 
Zachovat podmáčení stavbou zasažených partií. 

 

Bod č.7 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s nivní loukou a přítokem 

Lužického potoka, staničení 7,6 km, kříží LBC. 
Popis stanoviště: Zachovalá mezofilní louka s místy vlhčími stanovišti 

a porosty vrb mezi dvěma rybníky. Vodoteč je regulovaná a napřímená.  
Charakteristika: Velmi drobný potok krajem louky, který je negativně 

ovlivněn kompletním vydlážděním a částečně i výše položeným rybníkem. 
Díky tomu je společenstvo makrozoobentosu poměrně nevyrovnané a 
odpovídá hranici mezi oligosaprobitou a ß-mesosaprobitou a tedy i hranici 
mezi neznečištěnou a mírně znečištěnou vodou (I. a II. třída jakosti). 
Vzhledem k charakteru toku a jeho společenstva makrozoobentosu nelze 
předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu. Významný 
je zejména horní rybník, který poskytuje reprodukční stanoviště skokanům 
hnědým (Rana temporaria), podle nálezů nahloučených zbytků snůšek již po 
rozplavání larev. Dále byli pozorováni 4 jedinci skokana krátkonohého (silně 
ohrožený druh) a jedinec užovky obojkové (ohrožený druh). Lze 
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předpokládat i přítomnost ocasatých obojživelníků a to s celkově dobrým 
přežíváním díky málo početné rybí osádce.   

Ovlivnění: Dojde k likvidaci nivní louky společně s porosty vrb a dojde 
k zvýšení izolace biocentra od lesního komplexu východním směrem. 
Komplex obou rybníků a louky hraje významnou roli jako reziduální 
ekosystém v jinak intenzivně využívané krajině. Vodoteč nebude významně 
ovlivněna. 

Doporučení: Záměr ropovodu přeložit východním směrem na okraj 
lesa a pole tak, aby neovlivnil nivní louku ani horní rybník s kvalitním 
litorálem. Trasa musí být vedena v bezpečné pracovní vzdálenosti, aby 
nedošlo k poničení východního okraje rybníka.  

 

Bod č.8  
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s fragmentem nivní louky podél 

přítoku Jiříkovského potoka, staničení 9,15 km. 
Popis stanoviště: Záměr kříží drobnou částečně zazeměnou vodoteč s 

přirozeným dnem, v blízkosti křížení je také veden po lesním okraji.  
Charakteristika: Velmi drobný potok místy kompletně překrytý 

vegetací. V některých úsecích s tůňkami vhodnými pro reprodukci skupiny 
hnědých skokanů. V suchých periodách může zcela vyschnout. Společenstvo 
makrozoobentosu je poměrně nevyrovnané a je charakterizováno přechodem 
mezi oligosaprobitou a ß-mesosaprobitou a tedy vodou neznečištěnou a 
mírně znečištěnou (I. a II. třída jakosti). To je patrně způsobeno eutrofními 
splachy díky melioračnímu systému ústícímu do prameniště. V blízkosti 
vodoteče i na okraji lesa bylo pozorováno několik ještěrek živorodých a 
jedinec slepýše křehkého (oba druhy v kategorii silně ohrožený druh).  

Ovlivnění: Vodoteč nebude významně ovlivněna. Potenciální rušení 
ptáků hnízdících v ekotonálních partiích lesa 

Doporučení: Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo 
jarní migrace obojživelníků, období konec března – polovina května). Neměl 
by být upraven průtok vodoteče, zachovat stávající meliorační systém, 
zachovat tůně s téměř stojatou vodou. Stavební činnost realizovat v druhé 
polovině roku.  

 

Bod č.9 

Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s Jiříkovským potokem, staničení 
10,4 km. 

Popis stanoviště: Záměr kříží významnější vodoteč se zpevněným 
dnem, olšina s převážně nepůvodním bylinným patrem s převahou 
ruderálních prvků.   

Charakteristika: Potok je v místě křížení s ropovodem přehrazen a jeho 
charakter je tak výrazně modifikován. Koryto toku pod přehrazením je čerstvě 
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vyčištěno od sedimentů a tak je odkryto kamenné opevnění dna i břehů. 
Přirozený, meandrující, charakter má potok až několik desítek metrů nad 
místem křížení, kde je v jeho nivě po obou stranách rozvinut i doprovodný 
porost dřevin. V povodí potoka je několik obcí i rybníků a tak i společenstvo 
makrozoobentosu odpovídá vodě mírně znečištěné (II. třída jakosti) a  ß-
mesosaprobitě. Vzhledem k tomu, že charakter toku je v místě křížení 
s trasou ropovodu a v jeho bezprostředním okolí již výrazně modifikován, 
nelze předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu. 

Z žab byli registrováni dospělí jedinci skokana hnědého a ostronosého 
(silně ohrožený druh) s možností reprodukce v nivě v tůních mimo hlavní 
tok. V toku silná populace pstruha obecného f. potoční. Při noční kontrole 
poslech rosničky zelené (silně ohrožený druh, 1M) V blízkosti vodoteče na 
zpevněných okrajích bylo pozorováno několik ještěrek živorodých (silně 
ohrožený druh).  

Ovlivnění: Vodoteč nebude významně ovlivněna, zůstane-li zachováno 
přehrazení a nebude-li pokračovat narovnání toku a dláždění kamenem jak 
v úseku směrem na sever. 

Doporučení: Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo 
jarní migrace obojživelníků, (období konec března – polovina května). 
Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z důvodu minimalizace 
rušení hnízdících ptáků.  

 

Bod č.10 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu bezejmennou vodotečí – přítoku 

Jiříkovského potoka, staničení 12,4 km. 
Popis stanoviště: Záměr kříží drobnou vodoteč se zpevněným dnem 

spojující eutrofizovaný rybník v otevřeném poli s mokřady a komplexem 
rybníků u obce Habry.  

Charakteristika: Rybník, ze kterého vytéká křížená vodoteč je osazen 
rybami, a proto je jeho význam pro reprodukci obojživelníků nízký. Byli zde 
poslechem registrováni samci skokanů zelených (silně ohrožený druh), 
avšak v malém počtu. Přestože jak vodoteč tak rybník nemají velký význam 
leží na ose komunikující s mokřadními stanovišti a dalšími rybníky v blízkosti 
obce Habry odkud sem mohou dočasně migrovat zejména některé žáby, 
které jinak ve zcela otevřené polní kultuře nenacházení vhodná životní 
stanoviště. Mohou tedy ve vodoteči a rybníku přežívat, přestože reprodukce 
zde bude velmi limitována. Na vodoteči nebyl proveden hydrobiologický 
průzkum, lze však předpokládat, že stav vody a bude díky přítoku 
z eutrofizovaného rybníku podobný jako u bodů 1 a 2. 

Ovlivnění: Vodoteč nebude významně ovlivněna, propojení s mokřady 
u obce Habry by mělo být zachováno 
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Doporučení: Bez doporučení 

 

Bod č.11  
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s Vohánčickým potokem, loukou a 

liniovou zelení podél cesty a přítoku Vohánčického potoka, staničení 13,6 – 
14,0 km. 

Popis stanoviště: Záměr kříží drobnou vodoteč se zpevněným dnem, 
nivní olšina s ruderálními prvky, místy charakter příkopu u cesty. V blízkosti 
dva rybníky. 

Charakteristika:  Křížený přítok Vohánčického potoka spojuje malý 
rybníček za obcí Frýdnava s větším rybníkem přímo v obci. Přestože jsou 
porostní společenstva okolí vodoteče silně ruderalizovaná mají význam 
v úkrytové a potravní nabídce ve srovnání s okolím. Rybníček za obcí ležící 
na přítoku Vohánčického potoka je osídlen slabou populací skokanů zelených 
(silně ohrožený druh) a přítok slouží jako migrační koridor mezi rybníkem 
v obci a dále s vlastní nivou Vohánčického potoka a rozsáhlého lesního celku. 
Při noční kontrole zaznamenána vokalizace ropuchy obecné (ohrožený 
druh). V křížených pásech liniové vegetace hnízdí ťuhýk obecný (ohrožený 
druh, min. jeden pár). Společenstvo makrozoobentosu odpovídá vodě mírně 
znečištěné (II. třída jakosti) a  ß-mesosaprobitě. Vzhledem k tomu, že 
charakter toku je v místě křížení s trasou ropovodu a v jeho bezprostředním 
okolí již výrazně modifikován, nelze předpokládat že by stavba způsobila 
dlouhodobé zhoršení stavu. 

Ovlivnění: Vodoteč nebude významně ovlivněna. Budou vykáceny 
některé náletové stromy a keře avšak v již otevřeném průseku. Dopad bude 
zanedbatelný.   

Doporučení: Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo 
jarní migrace obojživelníků, (období konec března – polovina května). 
Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z důvodu minimalizace 
rušení hnízdících ptáků.  

 

Bod č.12 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s funkčním LBK Vohánčický potok, 

loukou a lesním komplexem, staničení 14,5 – 14,7 km. 
Popis stanoviště: Pruh záměru prochází průsekem ve smrkovém 

porostu a napojuje se na nivu Vohánčického potoka.   
Charakteristika: Křížený přítok Vohánčického potoka a jeho niva je 

otevřená z jedné strany lemovaná olšemi. Louka na protějším svahu je 
pravidelně sečená a hnojená, což ovlivňuje kvalitu vody v potoce, kdy 
můžeme hovořit o toku mírně znečištěném (II. třída jakosti) a  ß-
mesosaprobitě. V průseku byla na několika místech pozorována ještěrka 
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živorodá (silně ohrožený druh). Náletové dřeviny v průseku i na jeho 
okrajích neposkytují významnější úkrytovou nabídku. Jako možná alternativní 
stanoviště v tomto ohledu dobře poslouží porosty olší níže podél potoka. 
V nivě potoka nalezen jedinec skokana zeleného (silně ohrožený druh).  

Ovlivnění: Vzhledem k tomu, že charakter toku je v místě křížení 
s trasou ropovodu a v jeho bezprostředním okolí již výrazně modifikován, 
nelze předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu. 
Budou vykáceny některé náletové stromy a keře avšak v již otevřeném 
průseku. Dopad bude zanedbatelný.   

Doporučení: Mezi body 12 a 13 18 záměr těsně míjí funkční LBC 
Velké a Malé Zrcadlo, rybníky s možným výskytem obojživelníků zejm. žab. 
V důsledku toho stavbu v jejich blízkosti a taktéž přerušení Vohánčického 
potoka realizovat mimo jarní migrace obojživelníků (období konec března – 
polovina května). Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost 
realizovat v druhé polovině roku z důvodu minimalizace rušení hnízdících 
ptáků.  

 

Bod č.13 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s funkčním LBK Vohánčický potok, 

jeho nivou a přilehlou vlhkou loukou, staničení 17,5 – 17,7 km. 
Popis stanoviště: Pruh záměru protíná údolí nivy Vohánčického 

potoka. Jižním směrem je dobře patrný odlesněný pruh v místech dřívější 
pokládky produktovodu. Tok tvoří spojnici mezi intravilánem Golčova 
Jeníkova a lesního komplexu na JZ.  

Charakteristika: Potok je v místě křížení s trasou ropovodu směrově 
upraven a jeho břehy jsou zpevněny kamennou rovnaninou. Výše po toku má 
koryto širší a přirozenější charakter se střídáním peřejí a tůní a není nijak 
opevněno. Společenstvo makrozoobentosu je poměrně bohaté a vyrovnané a 
odpovídá horší oligosaprobitě, což znamená, že jde o vodu neznečištěnou (I. 
třída jakosti). V průseku na zmiňovaném svahu byla na několika místech 
pozorována ještěrka živorodá a dva jedinci slepýše křehkého (oba do 
kategorie silně ohrožený druh). Náletové dřeviny v průseku i na jeho 
okrajích neposkytují významnější úkrytovou nabídku. V nivě potoka nalezen 
dospělý jedinec skokana ostronosého (silně ohrožený druh). Tok je mělký, 
výše již bez kamenné rovnaniny s minimem míst s pomalu tekoucí či stojatou 
vodou. Patrně tedy neslouží jako reprodukční stanoviště. V blízkých keřích 
hnízdí pěnice černohlavá (min.dva páry). V noci byl zaznamenán hlas samce 
chřástala polního (silně ohrožený druh, 1M). V místě záměru nehnízdí, 
pravděpodobně však někde v nivě potoka výše proti proudu. 

Ovlivnění: Bezprostředně pod místem předpokládané stavby (křížení) 
je však potok pod fotbalovým hřištěm zatrubněn a dále vtéká do rybníků. Je 
v tomto úseku tedy řada vlivů, které výrazně mění jeho přirozený charakter. 
Proto nelze předpokládat že by stavba výrazně negativně ovlivnila jeho 
dlouhodobý stav. Budou vykáceny některé náletové stromy a keře avšak v již 
otevřeném průseku. Dopad bude zanedbatelný.   
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Doporučení: Přerušení Vohánčického potoka realizovat mimo jarní 
migrace obojživelníků (období konec března – polovina května). Dobu 
otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat v druhé 
polovině roku z důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků.  

 

Bod č.14   
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s lesním celkem a potokem 

Výrovka, dále navazuje křížení s lesním porostem a mezofilní loukou v sadu, 
staničení 19,22 – 19,80 km. 

Popis stanoviště: Pruh záměru protíná údolí nivy potoka Výrovky. 
Průsek je veden listnatým porostem a přechází v sad ovocných dřevin. 
V průseku v současnosti náletové dřeviny.  

Charakteristika: Potok je v místě křížení s trasou ropovodu směrově 
upraven a jeho břehy jsou zpevněny. Nebyl zde proveden hybrobiologický 
průzkum. Tok je využíván obojživelníky jako životní stanoviště, patrně se zde 
s výjimkou skupiny hnědých skokanů nejsou schopni rozmnožovat. Náletové 
dřeviny v průseku i na jeho okrajích neposkytují významnější úkrytovou 
nabídku. V nivě potoka nalezen dospělý jedinec skokana ostronosého (silně 
ohrožený druh) a hnědého. Dřeviny v sadu mohou nabízet hnízdní možnosti 
dutinovým a polodutinovým hnízdičům.  

Ovlivnění: Nelze předpokládat že by stavba výrazně negativně ovlivnila 
dlouhodobý stav toku. Budou vykáceny některé náletové stromy a keře 
včetně několika ovocných stromů. Dopad bude zanedbatelný.   

Doporučení: Přerušení potoka realizovat mimo jarní migrace 
obojživelníků (období konec března – polovina května). Dobu otevřeného 
výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z 
důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků. Po ukončení stavby uvést 
povrch do výchozího stavu. 

 

Bod č.15 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu s LBK Římovického potoka, 

staničení 20,6 km. 
Popis stanoviště: Pruh záměru protíná Římovický potok obklopený 

pásem rákosiny v jinak zcela otevřeném a poli obklopeném prostoru, místy 
křovinná vegetace. 

Charakteristika: Jde o drobný směrově upravený potok tekoucí mezi 
poli. Je vydlážděn betonem a ovlivněn blízkým rybníkem. V místě křížení 
s trasou ropovodu je koryto zaneseno organickým materiálem a tvoří se tu 
tůňky, kde voda teče velmi pomalu. Břehy jsou zarostlé travinami, bylinami a 
rákosem, což produkuje další organický materiál který se v toku rozkládá a 
mění ve vrstvu bahna. Téměř stojatá voda a organický materiál způsobuje, že 
společenstvo makrozoobentosu indikuje hranici mezi α- a ß-mesosaprobitou, 
což odpovídá znečištěné vodě (III. třída jakosti). Vzhledem k charakteru toku 
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a jeho společenstva makrozoobentosu nelze předpokládat, že by stavba 
způsobila dlouhodobé zhoršení stavu z pohledu bezobratlých živočichů. Tok 
je v místě křížení osídlen slabou populací skokanů krátkonohých (silně 
ohrožený druh), pozorováno několik jedinců. Místy stojatá voda poskytuje 
vhodné reprodukční podmínky. Při noční  kontrole poslechem doložena 
přítomnost rosničky zelené (silně ohrožený druh). Na břehu a okraji pole 
pozorována ještěrka živorodá (silně ohrožený druh). Z významnějších 
pěvců pozorováno hnízdění min. jednoho páru pěnice vlašské (silně 
ohrožený druh) a ťuhýka obecného (ohrožený druh) v širším okolí křížení. 

Ovlivnění: Nelze předpokládat že by stavba výrazně negativně ovlivnila 
dlouhodobý stav toku, negativně ovlivněný výše položenými rybníky.  

Doporučení: Přerušení potoka realizovat mimo jarní migrace 
obojživelníků (období konec března – polovina května). Dobu otevřeného 
výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z 
důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků. Po ukončení stavby uvést 
povrch do výchozího stavu. 

 

Bod č.16 
Lokalizace: Křížení trasy ropovodu se starou polní cestou, staničení 

21,35 km. 
Popis stanoviště: Pruh záměru kříží také oboustranné keřové porosty 

polní cesty.  
Charakteristika: V tomto bodě neproběhlo hydrobiologické posouzení 

toku díky jeho velkému zazemnění a zkalení vedením mezi poli a tedy 
nízkému významu. Naopak zvýšená pozornost byla věnována porostům 
lemujícím cestu. Bylo zde doloženo hnízdění min. po jednom páru pěnice 
černohlavé, pokřovní a ťuhýka obecného (ohrožený druh). Dále pak 
v křovinách hnízdí i sedmihlásek hajní.  

Ovlivnění: Potenciální rušení stavbou v době hnízdění výše uvedených 
pěvců. 

Doporučení: Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební 
činnost realizovat v druhé polovině roku z důvodu minimalizace rušení 
hnízdících ptáků. Po ukončení stavby uvést povrch do výchozího stavu. 

 

Bod č.17   
Lokalizace: Křížení Římovického potoka (podruhé), staničení 21,90 

km. 
Popis stanoviště: Zastíněný tok Římovického potoka a úzkým pásem 

rákosu obecného, v místě křížení porosty olší. 
Charakteristika: Průsek je čistý bez náletu. Při straně vzrostlé duby. 

Proti proudu vodoteče se niva lehce otvírá a skýtá více keřových porostů ve 
shlukových formacích. Jde o drobný směrově upravený potok, která je 
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v místě křížení s trasou ropovodu, i po dlouhý úsek nad tímto místem, 
vydlážděn betonem. V tomto místě je opevněné koryto téměř bez nánosů a je 
porostlé vláknitými řasami. Společenstvo je vzhledem k charakteru toku 
poměrně nevyrovnané a odpovídá ß-mesosaprobitě a tedy mírně znečištěné 
vodě (II. třída jakosti). Pod místem křížení má však tok přirozenější charakter 
(neopevněný, s přirozeným substrátem a bohatším doprovodem dřevin) a 
proto je třeba minimalizovat negativní vliv stavby na nižší partie toku. 

V nivě potoka nalezen dospělý jedinec skokana ostronosého (silně 
ohrožený druh) a tři jedinci skokana krátkonohého (silně ohrožený druh). 
Skokani se v toku patrně i rozmnožují což doložily snůšky s. ostronosého. 
Dále pozorována samice ještěrky živorodé (silně ohrožený druh). 
Z významnějších pěvců v okolí hnízdí mlynařík dlouhoocasý, pěnice 
slavíková a hnědokřídlá, cvrčilka říční. 

Ovlivnění: Nelze předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé 
zhoršení stavu společenstva makrozoobentosu v tomto místě.  

Doporučení: Přerušení potoka realizovat mimo jarní migrace 
obojživelníků (období konec března – polovina května). Dobu otevřeného 
výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z 
důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků. Po ukončení stavby uvést 
povrch do výchozího stavu. Zachovat vzrostlé stromy na okraji průseku a 
zajistit jejich nepoškození (zejm. duby) 

 
Poznámka: Ve zbytku trasy ropovodu dojde ještě k dvojnásobnému křížení 
nefunkčního LBK od staničení bodu 17 do ukončení u obce Potěhy. 
 

Závěry a shrnutí doporučení pro ochranu fauna 
V území přímo dotčeném hodnocenou stavbou, byl zjištěn výskyt 

minimálně 12 zvláště chráněných druhu obratlovců. Nicméně vzhledem k 
faktu, že budování ropovodu je plánováno v souběhu s dřívější pokládkou 
jiných produktovodů a trasa již v minulosti byla zatížena silnou disturbancí, 
proto stanoviště nemají z hlediska ochrany přírody větší hodnotu. 
Hodnotnější stanoviště jsou některé blíže specifikované vodoteče a pak 
fragmenty druhově bohatších vlhkých a mezofilních luk (bod 1, 4, 13). 

Následující připomínky a návrhy jsou často již dříve zmíněny u 
konkrétních bodů, zde jsou pak zobecněny a doporučuji realizaci s 
požadavkem, aby do projektu byly zapracovány. 

• skrývky ornice na otevřených polích a těžbu porostů realizovat nejdříve 
ke konci vegetačního období z důvodu minimálního ovlivnění 
reprodukčního období na zemi a v keřích hnízdících druhů ptáků a 
snížení vlivů na populace epigeického hmyzu. 

• nejméně v intervalech 50 m učinit boční šikmé vstupy do výkopu, 
pokud bude exponován bez pokládky déle než týden, vždy před 
zahájením pokládky potrubí budou napadaní živí obratlovci opatrně 
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vyjmuti a odneseni mimo pracovní plochu. Pokud bude nutno zhotovit 
a delší dobu exponovat výkop v jarním období (březen-květen), bude 
osloven biolog, který zajistí každodenní sběr spadených obojživelníků 
minimálně v úseku 100 m na každou stranu od křížení liniového 
elementu (biokoridor, vodoteč, liniová vegetace aj.). 

• změnu načasování a další pracovní postupy, které jsou v konfliktu 
s obecným doporučením u jednotlivých sledovaných bodů je nutno 
předem konzultovat se zoologem. 

• v hnízdním období (definováno u každého bodu) je potřeba na výše 
uvedených bodech stavbu omezit nebo zcela zastavit, zejména na 
lokalitách s výskytem chřástala polního, aby nedošlo k opuštění 
snůšky, popř. jejímu zničení. 

• skrývky a výkop zeminy nesmí být skladován na podmáčených 
místech s cílem zachování stanovišť s vyšší biodiverzitou.   

• stávající průseky by měly být rozšířeny (nad požadované 2 m) pouze 
výjimečně a teprve po konzultaci se zoologem, 2 m rozšíření obvykle 
vadit nebude s výjimkou bodu 17, kde není ve směru vzrostlých dubů 
přípustné. 

• minimalizovat šíři pracovní plochy i v rámci povolené zóny, maximálně 
zúžit pracovní pás v místech křížení s ÚSES, vodotečí, popř. liniovou 
vegetací. 

• v případě, že nebude možné dodržet výše uvedená doporučení (a-g), 
realizovat obchvat lokálního biocentra k.ú. Proseč u Kamene 
(staničení 7,6 km) -  viz bod 7 v textu. 

 
c) vliv na ekosystémy 

Trasa ropovodu se nedotkne žádného zvláště chráněného území. 
Mezi obcemi Habry a Frýdnava trasa ropovodu křižuje nadregionální 
biokoridor „Chraňbožský les – údolí Doubravy“.  

Z hlediska zachování funkcí tohoto prvku ÚSES jsou významnější 
body křížení stavby s vodotečemi Jiříkovský a Vohánčický potok. 
Realizace stavby se však dotkne těchto míst jen maloplošně a krátkodobě. 
Po dokončení stavby se poškozené porosty opět zregenerují, takže funkce 
ÚSES nebudou ovlivněny. 
 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy nepřesahují meze změn plynoucích 
ze změny způsobu využití ploch a nezasahují mimo zájmové území.  

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry, 
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaná stavba  podstatný 
negativní vliv na své okolí.  

Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce. - Vliv výstavby a 
provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
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Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z 
dopravy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou 
dostupná 

Emise  z 
dopravy v době 

provozu 

žádné 
 

není nepříznivý vliv 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv,  

Půda v trase 
ropovodu 

přímé minimální nepříznivý vliv – provedení 
rekultivací 

Vliv na flóru a 
faunu v době 

výstavby 

přímé nepříznivý vliv je nutno kompenzovat 
opatřeními navrženými v této kapitole 

Vliv na flóru a 
faunu v době 

provozu 

žádný není nepříznivý vliv 

 
 
D.I.8  VLIVY NA KRAJINU 

 
Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12: 

„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika 
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a 
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a 
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“ 

Krajinný ráz závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a 
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen 
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností 
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých 
přírodních podmínkách. 

Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem 
vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně 
identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz dané krajiny. 

 

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  
Zájmové území není situováno v chráněné oblasti a posizovaná trasa 

ropovodu nezasahuje žádné významné krajinné prvky či dominanty. Vývoj 
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agrární velkovýroby původní podobu krajiny změnil do stavu, kdy její 
estetická, kompoziční a biologická hodnota je velmi nízká a společensky málo 
významná.  

Proti umístění stavby tedy neexistují objektivní námitky z pohledu 
zákona 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.  

Z pohledu oprávněných potřeb a představ obyvatel je zamýšlená 
stavba přínosem, z hlediska krajinného rázu se vliv výstavby ropovodu a 
rozšíření stávajících armaturních stanic prakticky neprojeví.  

Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za  
zcela minimální, a tedy akceptovatelné. Viditelný zásah do krajiny bude 
pouze v době výstavby daného úseku ropovodu, tedy po dobu cca 8 
měsíců. 

 
Vlivy na rekreační využití krajiny 

Intenzifikace ropovodu nebude mít na rekreační využití krajiny žádný 
vliv. 
 
 
 
D.I.9 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
 
Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské 
výtvory 

Intenzifikací stávajícího ropovodu nebudou nepříznivě ovlivněny žádné 
další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské 
výtvory. Na pozemcích určených pro navrhovanou výstavbu ani v jejich okolí 
se žádné stavby, které by mohly být dotčeny, nenacházejí. Trasa je vedena 
ve stávajícím ochranném pásmu ropovodu a vyhýbá se obytným lokalitám i 
dalším stavbám, dochází pouze k jejímu křížení s vodotečemi, silnicemi a 
železniční tratí. Způsob křížení s těmito překážkami je technicky dokonale 
vyřešen, takže nedojde k jejich poškození. 

Jediným vlivem na hmotný majetek, který stavba vyvolá, bude dočasné 
omezení využívání dotčených pozemků pro zemědělské účely po dobu 
výstavby ropovodu. Jedná se o dobu maximálně 8 měsíců, de facto tedy o 
jednu vegetační sezónu. Majitelům pozemků dotčených stavbou bude 
poskytnuta odpovídající kompenzace a po skončení výstavby bude 
provedena odborná rekultivace.  

Výstavba ropovodu způsobí v časově omezeném období nárůst opravy 
na místních komunikacích v počtu maximálně 7 obousměrných jízd za 
hodinu, což nebude představovat významné zvýšení stávající dopravy. 

Celé území navržené trasy ropovodu leží v oblasti s možným výskytem 
archeologických nálezů, a proto bude při zásazích do území proveden 
v případě nálezů archeologických památek záchranný archeologický 
průzkum.  Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna ve stávajícím 
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ochranném pásmu ropovodu, kde již v minulosti byla pokládka produktovodů 
realizována, je pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů zcela 
minimální. 

Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu 
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči.  
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH 
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI 
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

 Vliv na dopravu 
Záměr investora spočívá v intenzifikaci stávajícího ropovodu Družba 

položením dalšího potrubí DN 500 v ochranném pásmu existujícího 
ropovodu. Intenzifikace bude provedena v celém úseku Radostín – Nové 
Město u Kolína, při čemž v tomto oznámení posuzovaná I. etapa představuje 
úsek Radostín – Potěhy dlouhý 26 km.  

Jak již bylo opakovaně uvedeno v částech B. a D.I. tohoto oznámení, 
realizace záměru bude představovat nárůst dopravní zátěže na komunikacích 
podél uvedené trasy pouze v době výstavby ropovodu, tedy provádění 
zemních prací a pokládky potrubí. Bude se jednat o maximálně 7 jízd 
nákladních automobilů za hodinu. 

V době provozu nebude záměr vyvolávat žádnou dopravní zátěž, 
s výjimkou občasných kontrol trasy a armaturních stanic (pouze osobní a 
dodávkové automobily v počtu několika jízd za měsíc). 

Vliv na dopravu se tedy bude projevovat pouze v období výstavby (po 
dobu maximálně 8 měsíců) a nebude na místních komunikacích způsobovat 
dopravní problémy. 
 
 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 
 

Vlastní stavba intenzifikace ropovodu v úseku Radostín Potěhy je I. 
etapou intenzifikace ropovodu Družba v celém úseku Radostín – Nové 
Město. Na tuto samostatně realizovanou I. etapu bude navazovat II. etapa 
v úseku Potěhy – Nové Město. Tato druhá etapa bude projektována i 
realizována samostatně v jiném časovém období a bude na ni vypracováno 
samostatné oznámení podle zákona č.100/2001 Sb. 

Jiné související a navazující stavby se nepředpokládají. Pro příjezd 
k armaturním stanicím budou využity stávající příjezdové komunikace, 
armaturní stanice budou pouze rozšířeny. 

Rovněž pro příjezd na staveniště po dobu výstavby budou využity 
stávající místní komunikace, na nichž nebude třeba provádět jakékoliv 
úpravy. 

 
 
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 
 

Posuzovaná stavba nebude mít žádný bezprostřední vliv na navazující 
infrastrukturu, daný úsek ropovodu bude napojen na již intenzifikované úseky 
v rámci celkové modernizace a intenzifikace ropovodu Družba. 
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Vliv na estetické kvality území 

Stavba nebude při svém provozu mít na estetické kvality území 
prakticky žádný vliv – potrubí bude uloženo v zemi a terén nad ním bude 
rekultivován a bude zachován jeho původní způsob využívání. Na povrchu 
budou viditelné jen armaturní stanice, jedná se však pouze o rozšíření 4 
stávajících armaturních stanic. Jejich stavební řešení je koncipováno tak, aby 
se vhodně začlenily do krajiny (viz fotodokumentace v kapitole B. na straně 
34). Trasu ropovodu je možno sledovat pouze podle značení barevnými 
výstražnými značkami, které jsou umísťovány v takové vzdálenosti, aby od 
z každého vyznačeného místa byly viditelné následující značky (oboustranně) 
Značení je rovněž u všech křížení s komunikacemi a vodními toky. 

Z hlediska posouzení vlivu stavby na estetické kvality území lze 
konstatovat následující: 

a) lokalita pro výstavbu ropovodu a její okolí patří k územím s 
průměrnou hodnotou krajinného rázu a nevyžaduje tudíž zvláštní přístupy k 
ochraně krajinného rázu nad rámec běžných zvyklostí - lokalita je proto pro 
plánovanou stavbu vhodná. 

b) Navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na 
evropské úrovni pro objekty tohoto typu. 

c) V krajině budou viditelné pouze armaturní stanice. jejich zasazení  
do terénu a vlastní architektonické řešení je provedeno citlivě. Negativně není 
narušen ani krajinný ráz širšího území. 

d) Po dokončení stavebních prací bude provedena rekultivace 
dotčeného území a bude opětovně umožněno původní využívání pozemků.. 

 

Vliv na rekreační využití krajiny 
Plocha ochranného pásma ropovodu, v němž bude intenzifikace 

realizována, není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný 
vliv na rekreační využití krajiny. V katastru města Golčův Jeníkov prochází 
trasa v blízkosti sportovního hřiště, jeho využívání však nebude nikterak 
narušeno ani omezeno. 

 
Biologické vlivy 

Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí. 

 
Možnost přeshraničních vlivů 

Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční 
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou. 
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Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční 
využití území je uvedeno v následující tabulce: 

 
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území: 

 

Vlivy Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivů 
Pojezdy při 
výstavbě 

přímé, 
krátkodobé 

minimální nepříznivý vliv na stávající 
obytnou zástavbu – realizace stavby 
převážně mimo intravilány obcí, 
zmírňující opatření jsou dostupná 

Doprava při 
provozu 

přímé  minimální nepříznivý vliv na stávající 
obytnou zástavbu – dopravní trasy 
převážně mimo obce, zmírňující 
opatření jsou dostupná 

Vliv na 
estetické 
kvality území 

žádné stavba nebude s výjimkou armaturních 
stanic po dokončení viditelná 
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D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI 
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH 
STAVECH 

 
Možnosti vzniku havárií 

Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů 
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad 
těchto havárií minimalizován.  

Vzhledem k tomu, že záměrem je výstavba ropovodu, lze za havarijní 
stav považovat zejména jakékoliv mimořádné situace spojené s únikem 
ropných látek, tedy látek škodlivých vodě. 

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet., a to jak 
ve stádiu výstavby, tak i při provozu ropovodu. 

Skutečnost, že ropovodem bude přepravováno velké množství ropy 
pod tlakem, vyžaduje dokonalé zabezpečení vlastního potrubí i nepřetržitý 
monitoring provozu. Investor výstavby ropovodu a současně jeho 
provozovatel, firma MERO, a.s., má s přepravou ropných látek dlouholeté 
zkušenosti a má vypracován havarijní plán, jehož smyslem je v maximální 
možné míře předcházet jakýmkoliv havarijním stavům a v případě, že k nim 
přesto dojde, minimalizovat ekologická rizika s nimi spojená. 

Provoz ropovodní sítě je popsán souborem interních dokumentů firmy 
MERO ČR, a.s., které jsou nedílnou součástí řízené dokumentace 
Integrovaného systému řízení (ISŘ).  

Za základní dokumenty vztahující se k dané problematice jsou 
považovány: 

• Ř-GŘ-03 Pracovní řád  

• SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis 

Činnost a manipulace s veškerým technickým zařízením se řídí 
platnými provozními předpisy a pracovními instrukcemi, zpracovanými 
pro jednotlivé provozní soubory (PS). Prevence možných havárií, zajištění 
maximální spolehlivosti provozu a minimalizace následků vlivem poruchovosti 
systému je zajišťována pravidelnou kontrolou a údržbou veškerých zařízení. 
Postup a četnost údržby provozního zařízení CTR se řídí pracovními 
instrukcemi, Generálním inspekčním plánem a dalšími předpisy společnosti 
MERO ČR, a.s. 

Od roku 1999 probíhá modernizace řídicího systému ropovodu Družba 
tak, aby se i tento ropovod dostal na světovou úroveň v bezpečnosti a 
spolehlivosti. 

Jako první krok byl podél ropovodu položen optický kabel umožňující 
rychlý a bezpečný přenos všech informací. Řídicí systém umožňuje řídit celý 
složitý systém ropovodu se třemi přečerpávacími stanicemi, třemi terminály a 
uzavíracími armaturními stanicemi z jednoho dispečerského pracoviště na 
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CTR Nelahozeves. Dispečer odtud může přes řídicí systém sledovat veškeré 
technologické procesy na všech vzdálených šachtách a terminálech 
(u vybraných lokalit i přes dálkově ovládanou kameru průmyslové televize). 
Systém zaručuje bezpečný provoz ropovodu i v případě technické poruchy, 
kdy dojde k automatickému bezpečnému odstavení. Kromě toho má dispečer 
k dispozici interní telefonní síť, kterou jsou propojena všechna obsluhovaná 
pracoviště podél ropovodu. 

Modernizací se podařilo významně snížit riziko havárie a ropovod 
Družba se svým zabezpečením a úrovní řízení vyrovnal ropovodu IKL. Velice 
důležité je přesné sledování stavu potrubí obou ropovodů a vyhodnocení 
případného úniku ropy, který je signalizován bezpečnostním únikovým 
systémem Pipe Deck. 

Jednou z příčin možných havárií, neuvažujeme-li záměrné poškození 
např. teroristickým útokem, je koroze materiálu potrubí uloženého v zemi. 

Materiál, z něhož je ropovod vyroben, podléhá vlivům vnitřního i 
vnějšího prostředí. Vlivy jsou chemické, fyzikálně-chemické nebo biologické a 
způsobují korozi materiálu. 

Vnitřním prostředím je přepravovaná ropa, ve které je jako korozní 
prostředí obsažena voda, soli, kyslík a bakterie redukující sírany. 

Vnějším korozním prostředím je půdní elektrolyt včetně bakterií, 
stejnosměrné bludné proudy, střídavý indukovaný elektrický proud a 
interferenční vlivy. 

Totéž přiměřeně platí i o nádržích pro skladování ropy. U nádrží na 
materiál ještě působí atmosférické vlivy včetně plynných uhlovodíků. 

Korozi lze obecně definovat jako znehodnocení materiálu způsobené 
zejména chemickým nebo fyzikálně-chemickým působením prostředí. Ve 
zvláštních případech lze pod pojem koroze zahrnout i děje způsobené 
fyzikálním rozpouštěním (např. korozi roztavenými kovy) nebo odpařováním. 
Koroze způsobuje značné škody. Ztráty představují náklady na protikorozní 
ochranu a její udržování a na obnovování a opravování zařízení předčasně 
porušených korozí a zejména na odstranění nepřímých škod. 

Cílem protikorozní ochrany je minimalizace ztrát vyvolaných korozí a 
zvýšení bezpečnosti při provozování potrubí. U některých úložných potrubí je 
účelné řešit i otázky koroze vnitřního povrchu. 

Kontrola, ochrana a opravy potrubí ropovodu 

MERO ČR, a. s., provádí v současné době tyto druhy kontrol a oprav: 

• kontrolu a opravu izolace 

• kontrolu a opravu chrániček 

• katodickou ochranu 

• dálkovou kontrolu katodické ochrany a stanic katodické ochrany 

• kontrolní korozní průzkum 

147



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

 

Vnitřní inspekce ropovodů 

Existuje více metod, jak monitorovat stav ropovodu. Způsoby, jak stav 
potrubí sledovat zevnitř, vycházejí z metod běžných v materiálové 
defektoskopii. 

Principy základních metod 

Všechny měřicí elementy jsou upevněny na tělese, pro které se u nás 
vžil název ježek (snad podle vzhledu). 

UltraScan - tato metoda pracuje na principu proměnlivosti rychlosti 
ultrazvukového signálu v různých prostředích (materiálech). Dokáže 
registrovat všechny změny vyplývající z proměnlivosti síly stěny, tedy 
materiálové úbytky, laminace. Dává přehled o rozměrech instalací. Rozpozná 
vybouleniny. Vzdálenost je měřena odometricky. 

ScoutScan- metoda při níž inspekční ježek přesně určí trajektorii 
ropovodu a jeho nadmořskou výšku. Po doplnění s geodetickými daty má 
provozovatel přehled o krytí na kterémkoli místě vedení. Výhodné při 
lokalizaci potrubí, které nebylo při pokládce topograficky zaměřeno.  

CalScanCalScan – ježek, který má na korpusu nainstalována ramena, 
která těsně kopírují profil potrubí a snímají jeho geometrii. Údaje jsou 
ukládány do paměti přístroje. Načtená data se později vyhodnocují, 
výsledkem jsou informace o stavu geometrie. Při opakovaných bězích je 
možno na základě geometrických změn zjistit např. posun půdy ve svahu, 
promáčknutí těžkými mechanismy apod. Data jsou dobře interpretovatelná. 
Samozřejmostí je změření délek mezi obvodovými sváry a délky měřeného 
úseku. 

MagneScan - metoda, která na principu změn uzavřeného 
elektromagnetického pole v oblasti defektu dokáže tento defekt objevit, a to i 
uvnitř stěny materiálu. Elektromagnety, umístěné na těle ježka, jsou 
zakončeny kartáči, pro dokonalejší rozptyl elektromagnetického pole. 
Snímače zaznamenávají změny hodnot elektromagnetického pole. Metoda 
zjišťuje úbytek materiálu, trhliny v materiálu, laminace. K měření vzdálenosti 
se používá ODO metr (kolečko, jehož počet otáček je načítán, o definovaném 
průměru, pružně uložené na ramínku a kopírující vnitřní povrch potrubí).  

TranScan - podobně jako MagneScan identifikuje vady na základě 
změn v elektromagnetickém poli v oblasti anomálie, produkuje 
elektromagnetické pole ve dvou na sebe kolmých směrech, v radiálním a 
axiálním. Byl vyvinut na základě požadavků zjišťování stavu svarů, 
identifikuje trhliny ve svarech, dokáže odhalit kontakt s cizím tělesem, např. s 
vyosenou chráničkou či se souběžným potrubím.  

Společnost provádí vnitřní kontroly v pravidelných pětiletých 
intervalech. Záznamy jsou vyhodnocovány a na základě závažnosti je 
přistupováno k opravám.  
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Kromě pravidelných pětiletých kontrol společnost používá i jiné typy 
ježků: 

Ježek únikový - jedná se o zařízení, s vestavěným citlivým 
mikrofonem, který dokáže zachytit zvuk media unikajícího trhlinou, je-li únik 
větší než 10 litrů za minutu. Ježek je vybaven i teploměrným čidlem (záznam 
teploty média je později vyhodnocen a slouží k určení velikosti dávky 
antidepresantů zabraňujícím gelovatění ropy, vstřikovaného na výstupní 
čerpací stanici do potrubí ropovodu) a měřičem vzdálenosti. Společnost 
používá tuto kontrolní metodu těsnosti ropovodu na ropovodu IKL, a to 
přibližně jedenkrát za jeden až dva měsíce. Doplňková metoda k únikovému 
systému řízení technologie provozu.  

Ucpávkový ježek - používá se v případě výřezů potrubí, kdy se volné 
konce potrubí po výřezu zazátkují tímto ježkem, navaří se nový doměrek a 
ježci jsou po opětném uvedení ropovodu do provozu vyjmuti z nejbližší 
komory po směru toku.  

Kalibrační ježek - před inspekčním během je důležité zjistit 
průchodnost potrubí. K tomuto účelu slouží kalibrační ježek. Má 
nainstalovanou kruhovitou desku z měkkého materiálu (nesmí uvíznout) o 
průměru 95 % světlosti potrubí. Po projetí trasou jsou na obvodu desky 
patrné změny v geometrii, ty jsou vyhodnoceny a je přikročeno k dalším 
krokům, tzn. běhům dražších zařízení. 

Podmínkou pro úspěšný běh inspekčního zařízení je úsad zbavené 
potrubí. Proto se pravidelně provádějí čisticí běhy na všech úsecích 
ropovodu. MERO ČR, a. s., používá po dlouhodobých zkušenostech typy 
ježků kartáčový, manžetový, magnetický a scaling.  

Metoda inspekce ropovodů inteligentním ježkem 

K vnitřní inspekci ropovodů se používá zařízení zvané inteligentní 
ježek. Inteligentní ježek je mechanicko-elektronické zařízení, které je pomocí 
proudu přepravovaného média neseno potrubím. Jedná se o soustavu 
modulů spojených pohyblivými klouby a nesoucích záznamové zařízení, 
zdroje, čidla a vysílač. Manžety připevněné na trupu ježka působí jako 
těsnění a umožňují tak pohyb celého systému v ropovodu. Elektronika 
pracuje na principu proměnlivé rychlosti ultrazvukového signálu v různých 
prostředích (látkách). V průběhu chodu inteligentního ježka ropovodem jsou 
načtená data ukládána a částečně zpracována v procesorovém systému 
inteligentního ježka. 

Zařízení je vybaveno ODO-metrem, který po dobu běhu měří 
vzdálenost (délku potrubí). Pozici vady na obvodu určuje snímač, který 
definuje azimutové polohy ve 360o. Přesnost načtených dat vzhledem ke 
vzdálenosti se zjišťuje pomocí stacionárních vysílačů, kdy přijímač v 
inteligentním ježkovi přijme přesný časový impuls z vysílače - markeru, jehož 
poloha je s vysokou přesností zaměřena. Přesná znalost polohy se využívá 
později při vyhodnocování, kdy se neshodují vzdálenosti naměřené 
inteligentním ježkem s údaji zjištěnými geodetickým zaměřením. 
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Metoda vnitřní inspekce ropovodu je způsob zjišťování jeho stavu. 
Identifikuje anomálie o rozměrech > 3 x 3 mm zevně i uvnitř potrubí. Pro lepší 
pochopení si představme koberec z Hodonína do Litvínova o šířce 1,6 m.V 
okamžiku, kdy máme záznam z inspekčního běhu, vidíme, co se děje na 
kterémkoli místě tohoto pomyslného koberce, a to jak shora, tak zespodu v 
rozlišení 3 x 3 mm. Kromě magistrální trasy, které přirovnání patřilo, máme 
dalších 300 km ropovodu, které jsou také naskenovány a dokážeme je „číst“. 

Anomálie jsou odchylky od ideálního rozměru s určitou tolerancí, např: 
potrubí s tloušťkou stěny 9,6 mm může mít rozměry 9,4 - 9,8 mm (tato 
odchylka nebude zaregistrována). 

Anomálie lze rozdělit do dvou základních skupin, a to instalace a vady. 

Vadami jsou:

• defekty na vnitřní stěně potrubí s rozsahem > 9 mm2 (úbytky materiálu) 

• defekty na vnější stěně potrubí s rozsahem > 9 mm2 (úbytky 
materiálu, vrypy) 

• laminace, vlysky, převalky 

• zvlnění, vybouleniny 

 
Dopady na okolí 
 Při dodržení všech provozních předpisů a bezpečnostních opatření, 
jejichž součástí jsou pravidelné kontroly potrubí a všech dalších součástí a 
zařízení ropovodu, je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí 
velmi nízká. Vzhledem k množství a charakteru přepravované suroviny jsou 
veškerá opatření mimořádně přísná. 

V případě, že přes všechna preventivní opatření k havárii spojené 
s únikem ropy dojde, má provozovatel vypracován havarijní plán, v němž jsou 
přesně specifikována opatření a stanoveny postupy, které v maximální 
možné míře omezí úniky ropy do životního prostředí. Tyto postupy jsou 
shrnuty v následující kapitole. 
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D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
1. Územně plánovací opatření 
 

Stavební zákon č.183/2006 Sb. specifikuje v §1 předmět zákonných 
úprav souvisejících s územním plánováním. Mimo jiné se týkají formulace 
podmínek pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury.  

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí hodnoty území 
(přírodní, kulturní a civilizační). Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku 
prostředí života obyvatel. S ohledem na to zajišťuje ochranu nezastavěného 
území. V nezastavěném území lze umísťovat (mimo jiné) stavby a zařízení 
pro technickou infrastrukturu.  

Bod 2. odstavce k) paragrafu 2 specifikuje veřejnou infrastrukturu. 
V tomto zákoně se technickou infrastrukturou rozumí vedení a stavby 
s nimi provozně související zařízení technického vybavení jako například 
produktovody.  

Závazný způsob využití území obsahuje schválená, a podle nového 
stavebního zákona vydaná, územně plánovací dokumentace. V době 
posuzování (tj. v prvním pololetí 2007) se jedná o schválené územní plány 
obcí nebo územní plány velkých územních celků (ÚP VÚC kraje Vysočina, 
koncept řešení 2004; ÚP VÚC Polabí, schváleno prosinec 2006).  

Obecně lze konstatovat, že nově požadované změny ve využití území 
musí mít vyřešeny případné územní střety, které by mohly vzniknout při 
realizaci záměru. V daném případě se sice posuzuje nový požadavek, ale je 
směřován do těsného souběhu s již realizovaným produktovodem.  

Rozšíření ochranného pásma o 5 metrů se v územním plánu obce 
prakticky neprojeví (v měřítku 1:5 000 znamená 5 metrů v terénu jeden 
milimetr na mapě) a na úrovni ÚP VÚC či ZÚR tento rozsah nelze v grafice 
1:50 000 vůbec vyjádřit. 

Závěrem lze konstatovat, že z hlediska územního plánování 
znamená stávající ropovod územní limit. Realizace druhého potrubí, 
v souběhu se stávajícím řadem, nevytvoří nový územní limit. 
Posuzovaný záměr se přitom nemůže dostat do střetu s jinými záměry, které 
musí respektovat již realizovaný ropovod Družba.    

Jednou z podmínek bezpečnosti provozu ropovodu je jeho uložení 
v trase, která je stanovena v územních plánech jednotlivých obcí, jimiž 
prochází. Trasa je vedena mimo intravilán obcí a obytnou zástavbu. Jak bylo 
uvedeno v předchozích kapitolách tohoto oznámení, prochází trasa 
posuzovaného úseku ropovodu celkem 2 kraji, 10 obcemi a 12 
katastrálními územími, která spadají pod 4 stavební úřady.  
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Z hlediska příslušnosti k obcím s rozšířenou působností patří 
všechny trasou ropovodu dotčené obce z kraje Vysočina pod Havlíčkův 
Brod a všechny dotčené obce ze Středočeského kraje pod Čáslav.  

Přehled je uveden v následující tabulce: 
 

Kraj Obec Stavební 
úřad 

Okres Obec 
s rozšířenou 
působností 

Katastrální 
území 

Radostín 
Radostín u 
Havlíčkova 

Brodu 

Olešná 
Olešná u 

Havlíčkova 
Brodu 

Skuhrov 

MÚ 
Havlíčkův 

Brod 
Skuhrov u 
Havlíčkova 

Brodu 
Kámen u 

Habrů Kámen Proseč u 
Kamene 
Habry Habry Frýdnava 

Rybníček u 
Habrů 

MÚ Habry 

Rybníček u 
Habrů 

Golčův 
Jeníkov 

Golčův 
Jeníkov 

Vysočina 

Podmoky 
MÚ Golčův 

Jeníkov 

Havlíčkův 
Brod 

Havlíčkův 
Brod 

Podmoky u 
Golčova 
Jeníkova 

Bratčice MÚ Čáslav Kutná Hora Čáslav Bratčice u 
Potěh Středočeský 

Potěhy MÚ Čáslav Kutná Hora Čáslav Potěhy 
 
V rámci zpracování tohoto oznámení se příslušné stavební úřady 

vyjádřily k souladu s platným územním plánem. 

Vyjádření všech 4 stavebních úřadů jsou kladná a jsou uvedena 
v příloze tohoto oznámení. Navrhovaná trasa zdvojení kopíruje stávající trasu 
ropovodu a je vedena v jeho ochranném pásmu. Přehled (citace) vyjádření 
jednotlivých stavebních úřadů je v následující tabulce. 
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Stavební 
úřad 

Obec Katastrální 
území 

Citace vyjádření stavebních úřadů 
k souladu s územně plánovací 

dokumentací obcí 

Radostín 
Radostín u 
Havlíčkova 

Brodu 

Obec Radostín má schválenou územně 
plánovací dokumentaci – ÚP sídelního útvaru 
Radostín, který byl schválen 8.2.1998 na 
jednání obecního zastupitelstva v Radostíně. 
Trasa ropovodu se nachází mimo zastavitelné 
území obce. ÚPD neřeší navrhovanou stavbu 
intenzifikace ropovodu. Trasa ropovodu je 
vedena převážně v území pozemků 
zemědělské prvovýroby, v lokalitě Červený 
důl přechází i územím „vysoká a ochranná 
doprovodná zeleň“. 

Olešná 
Olešná u 

Havlíčkova 
Brodu 

Obec Olešná má schválenou územně 
plánovací dokumentaci – ÚP sídelního útvaru 
Olešná, který byl schválen 9.3.1998 na 
jednání obecního zastupitelstva v Olešné. 
Trasa ropovodu se nachází mimo zastavitelné 
území obce. ÚPD neřeší navrhovanou stavbu 
intenzifikace ropovodu. Trasa ropovodu je 
vedena převážně v území pozemků 
zemědělské prvovýroby, v lokalitě mezi 
obcemi Olešná a Skuhrov přechází i územím 
„plochy nízké zeleně“. Ve vzdálenosti cca 50 
m od ropovodu směrem k obci Olešná je zde 
řešeno umístění obecní ČOV. 

MÚ 
Havlíčkův 

Brod 

Skuhrov 
Skuhrov u 
Havlíčkova 

Brodu 

Obec Skuhrov nemá schválenou územně 
plánovací dokumentaci obce a není tedy 
možno plánovanou stavbu z hlediska ÚPD 
obce posoudit. 

 

 

Tabulka pokračuje na následující straně
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Stavební 
úřad 

Obec Katastrální 
území 

Citace vyjádření stavebních úřadů 
k souladu s územně plánovací 

dokumentací obcí 
Kámen u 

Habrů 
Kámen Proseč u 

Kamene 

Uvedená stavba  "Intenzifikace stávajícího 
ropovodu DN 500, I.etapa Radostín - Potěhy", 
je v souladu s územním plánem obce Kámen 
včetně místní části Proseč (obec nemá 
schválený územní plán obce) 

Habry 

Habry Frýdnava 

Uvedená stavba  "Intenzifikace stávajícího 
ropovodu DN 500, I.etapa Radostín - Potěhy", 
je v souladu s územním plánem obce Města 
Habry (Město Habry má schválený územní 
plán obce Města Habry, není územní plán 
místní části Frýdnava). Schválený územní 
plán obce Města Habry  však neobsahuje  
pozemky  dotčené výstavbou ropovodu (ani 
stávajícího ropovodu) - je mimo území 
řešeného územním plánem.     

MÚ Habry 

Rybníček 
u Habrů 

Rybníček u 
Habrů 

Uvedená stavba  "Intenzifikace stávajícího 
ropovodu DN 500, I.etapa Radostín - Potěhy", 
je v souladu s územním plánem obce  
Rybníček (obec nemá schválený územní plán 
obce) 

Golčův 
Jeníkov 

Golčův 
Jeníkov 

Navržená trasa nového potrubí v k.ú. Golčův 
Jeníkov, která je vedena podél stávajícího 
koridoru dálkovodů (ropovod, plynovod, 
produktovod) není v rozporu se schválenou 
územně plánovací dokumentací Města Golčův 
Jeníkov MÚ Golčův 

Jeníkov 

Podmoky 
Podmoky u 

Golčova 
Jeníkova 

Navržená trasa nového potrubí v k.ú. 
Podmoky není v rozporu s územně plánovací 
dokumentací. Pro území obce Podmoky není 
dosud územně plánovací dokumentace 
schválena. 

Bratčice Bratčice u 
Potěh 

Navržená trasa nového potrubí je vedena 
v těsném souběhu se stávajícím potrubím DN 
500 (ropovod Družba), je tedy v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce 
Bratčice. MÚ Čáslav 

Potěhy Potěhy 

Navržená trasa nového potrubí je vedena 
v těsném souběhu se stávajícím potrubím DN 
500 (ropovod Družba), je tedy v souladu 
s územně plánovací dokumentací obce 
Potěhy. 
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• Při zpracování přípravné dokumentace záměru je nutné postupovat 
v souladu s obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí a 
stavebních úřadů, o obecných technických požadavcích na výstavbu 
(která stanovuje základní požadavky na územně technické řešení 
staveb) a dalším souvisejícími předpisy.  

 
 
2. Preventivní opatření - Politika prevence závažných havárií 

MERO ČR, a. s., se zavazuje, že v oblasti politiky závažných havárií 
(PZH) dosáhne takové úrovně systému řízení, že její činnosti budou mít 
minimální vliv na život a zdraví zaměstnanců, obyvatel v okolí, majetek, 
životní prostředí a bude dodržovat příslušné legislativní předpisy. Naplnění 
tohoto závazku bude dosaženo aktivním uplatňováním integrovaného 
systému řízení (ISŘ). 

Základní povinností všech zaměstnanců společnosti i pracovníků 
externích firem je prevence vzniku havárie, omezování rizik a likvidace 
následků havarijní situace. 

Politika závažných havárií je nedílnou součástí odpovědnosti všech 
stupňů vedení. V rámci procesu trvalého zlepšování jsou do této činnosti 
zapojeni všichni zaměstnanci. MERO ČR, a. s., aktivně komunikuje se všemi 
zainteresovanými stranami. 

Systém řízení politiky závažných havárií je dokumentován, 
vyhodnocován za pomoci měřitelných cílů a úkolů a následně revidován v 
rámci ISŘ. Tím je zajištěno jeho trvalé zlepšování a zvyšování bezpečnosti a 
havarijní připravenosti MERO ČR, a. s. 

Zásady politiky prevence závažné havárie MERO ČR, a. s. 
  

Systém řízení PZH 
• Pro naplňování své politiky PZH si společnost vytyčuje cíle PZH, které 

jsou součástí cílů ISŘ. 

• V rámci analýzy procesů je prováděna identifikace nebezpečí, 
hodnocení a řízení rizik, a to v souladu s legislativními požadavky. 

• Pro dosažení stanovených cílů je vytvořena optimální organizační 
struktura a jsou vyčleněny finanční, materiální a lidské zdroje. 

Organizace a zaměstnanci 

• Veškeré činnosti uvnitř společnosti jsou vykonávány v souladu s 
legislativními požadavky a interními řídicími dokumenty ISŘ. 

• Pro systém PZH jsou v rámci organizační struktury stanoveny 
povinnosti a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. 
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• Prosazování politiky PZH je nedílnou součástí odpovědnosti všech 
zaměstnanců. 

• Všichni zaměstnanci společnosti jsou seznámeni s politikou, cíli, 
programy a přidělenými úkoly. Dle svého funkčního zařazení jsou 
pravidelně a prokazatelně proškolováni. 

• Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o otázkách 
bezpečnosti a PZH. 

• Do systému řízení PZH jsou zahrnuty i externí firmy. 

• MERO ČR, a. s., aktivně komunikuje se všemi zainteresovanými 
stranami. 

Řízení rizik  

• V rámci ISŘ jsou identifikována a řízena rizika jednotlivých procesů. 
Výstupem analýzy je registr činností. 

• Rizika vzniku závažných havárií jsou identifikována, vyhodnocována a 
řízena přijímáním vhodných technických a organizačních opatření. 

Řízení provozu 

• Pro jednotlivé činnosti jsou zpracovány řídicí dokumenty zajišťující 
jejich bezpečné provádění. 

• Řídicí dokumenty jsou navrhovány a pravidelně přezkoumávány 
odpovědnými osobami za spoluúčasti zaměstnanců. 

• Revize a kontroly všech zařízení jsou prováděny dle generálního 
inspekčního plánu. 

• Dodavatelé jsou posuzováni a vybíráni mimo jiné i z pohledu 
schopnosti dodržovat pravidla PZH. 

Řízení změn 

• V rámci ISŘ jsou zpracovány, přijaty a zavedeny bezpečné postupy 
pro plánování a provádění změn stávajících provozních celků a 
zařízení. Veškeré změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na 
bezpečnost provozu, ochranu životního prostředí, majetek a z hlediska 
jejich shody s legislativními požadavky. 

Havarijní plánování 

• Pro jednotlivé provozní celky jsou zpracovány havarijní plány a jsou 
vyčleněny příslušné zdroje finanční, materiální a lidské. 
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• Havarijní plány jsou pravidelně aktualizovány, revidovány a 
prověřovány v rámci cvičení IZS. 

• Zaměstnanci jsou pravidelně seznamováni s aktualizovanými 
havarijními plány a jejich připravenost je ověřována. 

Sledování plnění programu 

• Plnění cílů a programů PZH je pravidelně ověřováno a vyhodnocováno 
vedením společnosti. 

• V případě neplnění jsou přijímána příslušná nápravná nebo preventivní 
opatření. 

Kontrola a audit 

• Systém PZH je periodicky a systematicky prověřován v rámci interních 
a externích auditů ISŘ. 

• Pravidelně jsou prováděny kontroly dodržování pravidel BP, PO a 
ochrany ŽP, a to příslušnými specialisty a vedoucími pracovníky. 

• Výsledky, poznatky a doporučení z auditů a kontrol jsou zapracovány 
do ISŘ. 

• Celý systém ISŘ je pravidelně ověřován a přezkoumáván vedením 
společnosti a externími auditory. 

 

Systém prevence havárií 

• identifikace a řízení všech rizikových činností 

• preventivní kontroly všech zařízení 

• preventivní čištění potrubí 

• měření stavu potrubí a izolace 

• preventivní opravy vad potrubí a izolace 

• rozsáhlé investice do modernizace zařízení 

Havarijní připravenost  

• včasná identifikace úniků (vyhodnocování řídicím systémem, 
monitoring kvality podzemních vod, pochůzkové a letecké kontroly) 

• fungující systém havarijního zabezpečení (havarijní plány, identifikace 
kritických míst, výtokové diagramy, moderní prostředky pro likvidaci 
ropných havárií, výcvik a vysoká kvalifikace lidí) 
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• finanční krytí případných ekologických škod (pojištění, vlastní zdroje) 
 
 
3. Technická opatření 

Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada, 
v předkládaném oznámení jsou stanovena pouze rámcově, detailně budou 
rozpracována a řešena v projektu či ve fázích zkušebního provozu a 
kolaudace. 
 

Technická opatření pro ochranu půdy a povrchových a podzemních 
vod: 

K ochraně jakosti podzemních a povrchových vod v rámci výstavby je 
dodržovat technologickou kázeň, tzn. dodržovat obecné zásady opatření na 
ochranu vod před znečištěním. Je třeba eliminovat úniky pohonných hmot a 
mazadel (ropné látky) z automobilů, dopravních a těžebních zařízení, 
parkovacích ploch, skladů apod. Pro prostor výstavby musí být zpracován 
havarijní plán, který by řešil postup při zdolávání následků případných úniků 
cizorodých látek do horninového prostředí, resp. vod.  

Pokud by při zemních pracích (opravách kolejového lože, 
rekonstrukcích propustků aj.) byla zastižena úroveň hladiny podzemní vody, 
je třeba, tj. především nemanipulovat v těchto místech s nebezpečnými 
látkami, zejména ropnými. 

Na plochách zařízení staveniště (dále ZS) budou stavební 
mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro 
případnou likvidaci úniků ropných látek. Na manipulačních plochách, 
plochách zařízení staveniště i v obvodu celé stavby je třeba dodržovat 
bezpečnostní opatření při nakládání s ropnými produkty. Obecně platí 
důkladné zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo 
dojít ve větší míře ke kontaminaci podloží: 

• pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné 
nádoby (plechové s vložkou vhodného sorbentu) proti úkapům 

• doplňování pohonných hmot na ploše ZS je přípustné pouze mimo 
ochranná pásma, v maximálně nezbytné míře, tj. v případě použití 
speciálních stavebních mechanismů 

• pro nejbližší sousední ZS v okruhu max. 1 km bude k dispozici mobilní 
olejová havarijní souprava s kapacitou min. 90 l, obsahující sorpční 
rohože, hady, polštáře, havarijní tmel na utěsnění, výstražné pásky, 
ochranné rukavice apod. 

• veškerá údržba nebo případné opravy stavebních mechanismů budou 
prováděny mimo plochu zařízení staveniště 

• na plochách zařízení staveniště nesmí být skladovány pohonné hmoty 

• na plochách vzájemně dopravně dostupných vybraných ZS budou 
instalována chemická WC pro příslušný počet pracovníků 
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• na plochách ZS v blízkosti toků nesmí být skladovány sypké a plovoucí 
materiály. 
V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude 

kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna, odvezena a zneškodněna 
podle platných předpisů. 

Případný drenážní účinek tělesa ropovodu (resp. jeho podsypu) 
na podzemní vody je třeba eliminovat vhodnými stavebními opatřeními (např. 
v úsecích s jednotným sklonem delších než 100 m kde byla při výkopových 
pracích zastižena hladina podzemní vody nebo se vyskytly projevy sezónní 
přítomnosti vody - předpokládá se režimní kolísání hladiny podzemní vody, je 
vhodné běžný podsyp a přímý obsyp proložit krátkým úsekem z hůře 
propustného materiálu - např. beton). Především je třeba minimalizovat 
jakoukoliv změnu režimu podzemního odtoku, která by se mohla projevit 
ovlivněním bilančních poměrů jednotlivých hydrogeologických povodí, tzn. je 
nutné zamezit případnou drenáž z povodí do povodí.  

V exponovaných úsecích ropovodu (podchody pod vodotečemi, 
lomová, především konkávní, místa při úpatí údolních svahů ve dnových 
částech hlubších údolí) je třeba provést technická opatření zabezpečující 
stabilitu uložení potrubí.  

Pro případ provozní havárie v blízkosti jímacích území (zejména JP4 
Proseč a JP5 Miřátky cca km 7 - 9,5, příp. Habry JP6, hřiště u Golčova 
Jeníkova JP8 a Potěhy JP11), resp. osídlených území s domovními studnami 
je třeba mít zpracovaný soubor opatření (havarijní plán) a zajistit, aby 
obdobný soubor měli zapracovány i provozovatelé obecních vodovodů (min. 
obce Skuhrov, Proseč, Miřátky, ZOD Habry a ZOD Potěhy) alespoň ve svých 
provozních řádech. 

 
Technická opatření pro ochranu ovzduší: 

• Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce, 
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby. 

• Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním komunikací v 
nejbližším okolí. Dopravní technika bude při výjezdu ze staveniště na 
komunikace důsledně čištěna. 

 
Technická opatření na ochranu před hlukem: 

• Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude 
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném 
novelizovaném znění 

• Během provozu dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. 

• Používat dopravní trasy vedené převážně mimo obytnou zástavbu 
obcí (tam, kde je to možné) 
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Opatření pro ochranu flóry, fauny a ekosystémů 

• V rámci zpracování tohoto oznámení byly provedeny podrobné 
biologické průzkumy celého území dotčeného posuzovanou trasou 
ropovodu. Z těchto průzkumů vyplynula nutnost realizovat opatření na 
ochranu rostlin a živočichů v území v blízkém okolí stavby. Tato 
opatření, která jsou specifikována podrobně v kapitolách C. a D. tohoto 
oznámení a v příloze „Biologické průzkumy“ musí být v plné míře 
respektována. 

 
Ostatní opatření: 

• V dalším stupni projektové dokumentace je třeba zpracovat podrobný 
návrh rekultivací celého dotčeného pracovního pruhu výstavby 
ropovodu. Důsledně rekultivovat v rámci konečných terénních úprav 
všechny plochy zasažené stavebními pracemi (prevence ruderalizace 
území). 

• Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně 
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních 
hodinách a ve dnech pracovního klidu. 

                                                                                                                                       

4. Kompenzační opatření 
• Imise hluku a škodlivých látek ze zvýšené dopravy v průběhu výstavby 

a omezení využívání pozemků stavebního pruhu kompenzovat 
vhodnými opatřeními - především rekultivací tak, aby obnovení 
původního stavu umožnilo opětovné zemědělské (lesnické) využívání 
pozemků a zeleň plnila nejen estetickou, ale i protiimisní funkci. 

 
5. Následná opatření 

• Následná opatření při případné havárii budou specifikována v 
příslušných havarijních, manipulačních a provozních řádech.  
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D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD 
PROGNÓZOVÁNÍ  A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI 
HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
Při hodnocení vlivu záměru „Intenzifikace stávajícího ropovodu 

DN 500 v úseku Radostín – Nové Město, I. etapa Radostín - Potěhy“   
byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto 
oznámení.  

Vzhledem k charakteru stavby – liniová stavba délky 26 km 
procházející převážně ve volné krajině – bylo zásadní provést podrobné 
biologické hodnocení celého dotčeného území a stanovení potenciálně 
ohrožených prvků přírodního prostředí a stanovit opatření, která eliminují 
negativní vlivu záměru na flóru, faunu a ekosystémy a zabrání narušení 
přirozeného vývoje živých organizmů a zejména chráněných živočichů a 
rostlin. Z tohoto důvodu byl proveden biologický průzkum celého dotčeného 
území – pozemků určených pro vlastní pokládku ropovodu a pro stavební 
pruh používaný při výstavbě. Zhodnoceno bylo i širší okolí pozemků kolem 
navržené trasy. Biologické průzkumy, které jsou v plném rozsahu uvedeny 
v příloze tohoto oznámení, se zaměřily zejména na lokality, kde navržená 
trasa ropovodu prochází lesními úseky, křižuje vodní toky nebo prochází 
v blízkosti vodních ploch a prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability). 
V rámci biologických průzkumů bylo provedeno podrobné botanické 
zhodnocení celého dotčeného území a rovněž podrobný zoologický 
průzkum.  

Metodologie zoologických průzkumů byla stanovena s ohledem na 
značnou délku  zájmového území. Proto bylo vybráno 17 oblastí, které se 
z hlediska předpokládaného křížení se záměrem jevily jako významnější. 
Celkově bylo rekognoskováno 24 stanovišť, některá z nich byla při zběžné 
terénní prohlídce vyloučena jako stanoviště bez potenciálního ovlivnění a 
nebyla blíže posuzována (zejm. stromořadí podél drobných komunikací). 
Minimální pozornost byla věnována oblastem bez významných biokoridorů, 
lesních celků, vodních ploch či toků, tedy obecně neatraktivním stanovištím 
pro výše uvedené skupiny. Lokality (24) byly vybírány podle leteckých snímků 
1:5000 a pozorovací stanoviště byly voleny vždy na místech křížení 
s některým z přirozených biokoridorů či biocenter (vodoteče, liniový porost, 
lesní celek, mokřad). Terénní práce byly zaměřeny na předběžné vymezení 
zájmových ploch (křížení) pro podrobnější aplikaci vzorkovacích metod pro 
podchycení jarního aspektu ve vymezené oblasti. Akce na počátku měsíce 
května byly věnovány zejména dennímu i nočnímu monitoringu obojživelníků 
a 19.5. byly vyšetřeny křížené vodoteče s ohledem na kvalitu toku a 
makrozoobentos. 

Herpetologicko - batrachologické pozorování bylo prováděno během 
všech akcí na uvedených 17 stanovištích a na každém bodu alespoň dvakrát 
v odlišných termínech. Vhodné načasovaní monitoringu umožnilo definovat 
možné migrační koridory včetně intenzity jejich využívání, dále pak 
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reprodukční význam vodotečí popřípadě blízkých stojatých vod. S ohledem 
na nízké absolutní počty obojživelníků a plazů nebyla možná kvantifikace 
jinak než výčtem nalezených jedinců příslušného druhu. 

Pro účely posouzení stavu byl odebrán vzorek makrozoobentosu ruční 
sítí dle ČSN EN 27828 (75 7703). Při tomto odběru se rukou či nohou 
rozrušuje substrát dna toku, obrací a oplachují se kameny a takto uvolnění 
vodní bezobratlí jsou proudem strháváni do sítě držené bezprostředně po 
proudu od místa odběru. Přednostně se vzorkuje v peřejnatých úsecích toku 
a to tak, aby byly zahrnuty různé přítomné mikrohabitaty. Vzorek byl pak ze 
sítě vysypán na bílou fotografickou misku s vodou a jednotliví zástupci 
makrozoobentosu byli vybráni do zkumavek a fixováni formaldehydem do 
výsledné 4% koncentrace. Fixovaný vzorek byl následně v laboratoři 
roztříděn do taxonomických skupin a jednotliví zástupci makrozoobentosu 
determinováni podle příslušné determinační literatury (ČSN 75 7714). 
Orientačně byla vyhodnocena jakost vody stanovením stupně saprobity (ČSN 
75 7716) a následným zařazením do třídy jakosti (ČSN 75 7221).  

Zpracování údajů o horninovém prostředí a podzemní vodě bylo 
provedeno z podkladů předchozích regionálních průzkumů, publikací a 
archivních geologických map. Pro dokumentaci v přílohové části byly použité 
vodohospodářské mapy 1 : 50 000 a upravené topografické mapy měřítka 1 : 
20 000. 

Obecně lze konstatovat, že při jednotlivých hodnoceních bylo použito 
standardních metod a dostupných vstupních informací. Použitá metodika je 
zmíněna v rámci příslušných odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v 
přílohách. 

Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s 
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky 
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je 
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen. 

Základním podkladem byla rozpracovaná dokumentace k územnímu 
řízení vypracovaná generálním projektantem stavby  - firmou HW Projekt, 
s.r.o. na uvedenou stavbu. Dále byly využity podklady od investora – firmy 
MERO a.s. 

Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se 
zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních orgánů 
(jednotlivých dotčených obecních a Městských úřadů, stavebních úřadů 
Havlíčkův Brod, Habry, Golčův Jeníkov a Čáslav, referátů životního prostředí, 
Krajského úřadu Středočeského kraje a Krajského úřadu Vysočina, 
Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a dalších 
úřadů. Významným zdrojem informací byla i detailní prohlídka celé 
navrhované trasy včetně všech armaturních stanic. 
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Právní normy: 
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č. 
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.) 
K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky 
MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb. a které jsou postupně 
novelizovány 

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění 
nařízení vlády  č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro 
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních 
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. 

Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další 
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 

Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,  
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a 
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší) 

Vyhláška MŽP č.509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., 
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky 
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce 
benzinu  

Vyhláška č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., 
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 
látek, tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů, 
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 

Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení 
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a 
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005  Sb.) 

Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika 
nebezpečných  chemických látek pro životní prostředí 

Vyhláška č. 28/2007, kterou se mění vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 
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označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve 
znění vyhlášky č.369/2005 Sb. 

Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek  

Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení 
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č. 
449/2005 Sb. 

Vyhláška č.28/2007 Sb.,  kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a 
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve 
znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.  
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o 
změně zákona . 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti 
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákonů č. 258/2000 
Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 82/2004 Sb. (nabyl účinnosti 1. dubna 2004); úplné 
znění vyhlášeno zákonem č. 349/2004 Sb. ve znění zákonů č. č.253/205 Sb. 
a č. 413/2005 Sb. 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č. 
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb, 
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č. 
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005 
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného 
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu 
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999 
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č. 
254/2001 Sb.,  č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004 
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve 
znění zákonů č.287/2005 Sb.  a č.444/2005 Sb. 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb.,  č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 
Sb., č. 116/2004 Sb.,  č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a 
č.452/2005 Sb.  

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 
Sb., č. 413/2005 Sb. a č.444/2005 Sb. 

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který 
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nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008) 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb.,  č. 320/2002 
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003 
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb.,  č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné 
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb. 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č. 
503/2004 Sb.  

Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

Nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a 
č.198/2006 Sb. 

Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992 
Sb. 

Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č.123/1998 Sb. 
a č.100/2001 Sb. 

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (ve 
znění zákona č.93/2004 Sb., č.163/2006 Sb. a č.186/2006 Sb.) 

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb.,  (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve 
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb. 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 

Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace  

Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území  
Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
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Použitá literatura: 
Použitá literatura je uvedena v příloze jednotlivých posudků.  
Dále byly využívány údaje z internetových stránek jednotlivých 

obecních a městských úřadů, stavebních úřadů, ČHMÚ a portálu státní 
správy. 

V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité 
metody a základní údaje potřebné  při hodnocení vlivů. 
 

D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH 
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI 
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v 
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky 
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy 
stavby. 

Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z 
výstavby a provozu obdobných investičních akcí – v daném případě se jedná 
o zdvojení stávajícího ropovodu, které je součástí celkové postupné 
modernizace celé trasy ropovodu na území ČR, jak bylo popsáno v úvodu 
tohoto oznámení. Lze tedy konstatovat, že zkušenosti investora z realizace 
postupné modernizace ropovodu budou v plné míře využity i při výstavbě této 
etapy a jsou zárukou kvalitního provedení celé stavby bez významnějších 
vlivů na složky životního prostředí i zdraví obyvatelstva. 
 Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu 
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů 
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě. 

Pro zpracování této dokumentace byly k dispozici textové údaje o 
projektovaném záměru a mapy měřítka 1 : 10 000 s vyznačením trasy 
ropovodu a blízkých faktorů životního prostředí (HW Projekt s.r.o. Praha). 

Nedostatky při zpracování dokumentace mohou vyplývat z rozsáhlosti 
hodnoceného území a liniového charakteru trasy. To je však možné 
považovat za únosné, neboť riziko změn vodního režimu a kvality 
podzemních a povrchových vod a rozsáhlejších zásahů do horninového 
prostředí zde v případě bezporuchového provozu nehrozí. Vliv na povrchové 
a podzemní vody a vodní zdroje by neměl být zjištěn, pokud budou přijata 
doporučená opatření. 

Biologické průzkumy prováděl tým specialistů v jarních měsících roku 
2007, tedy v období z tohoto hlediska optimálním, a hloubka jejich zpracování 
je dostatečná pro objektivní posouzení všech rizik vyplývajících z navrhované 
stavby v daném území. Lze jednoznačně predikovat, že při realizaci 
navržených opatření nedojde k nevratnému poškození složek přírodního 
prostředí a že v krátké době po ukončení pokládky potrubí a rekultivací se 
přírodní režim v daném území plně obnoví. 
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Závěrem této kapitoly lze jednoznačně konstatovat, že průběhu 
zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a 
neurčitosti, které by jakýmkoliv způsobem snižovaly vypovídací 
schopnost odhadu vlivů na životní prostředí. 

 

ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Popis navržených variant řešení 

Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho 
podnikatelským záměrem, kterým je postupná modernizace a intenzifikace 
stávajícího ropovodu Družba. 

Posuzovaná 1.etapa zdvojení ropovodu se týká úseku Radostín – 
Potěhy a na ni bude navazovat II. etapa Potěhy – Nové Město u Kolína.  

Stavba bude realizována v těsném souběhu se stávajícím potrubím a 
v jeho ochranném pásmu, což je z hlediska ochrany i technického hlediska 
jediná v úvahu připadající varianta. 

Cílem této intenzifikace je zvýšení přepravní kapacity a bezpečnosti 
ropovodu. Původní ropovod je starý již cca 40 let a jeho postupná 
modernizace je nevyhnutelná. Zdvojení potrubí umožní postupnou výměnu 
starých částí ropovodu a významné omezení rizika ekologických havárií. 

Podle vyjádření příslušných stavebních úřadů není navrhovaná trasa 
ropovodu v rozporu s platnými územními plány jednotlivých obcí a 
nevyžaduje vybudování nových komunikací ani další infrastruktury – budou 
využity stávající příjezdové komunikace k armaturním stanicím i přípojky 
elektrické energie. Armaturní stanice budou rozšířeny a dojde pouze 
k minimálnímu zvětšení trvalých záborů půdy. Vlastní výstavba – pokládka 
potrubí – si vyžádá pouze dočasné zábory na dobu nepřekračující 1 rok. 
Proto nebude žádáno o vynětí ze ZPF.   

Z uvedených důvodů nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další 
srovnávací varianty řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.  

Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze: 

1.  Varianta A -  bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu 
(nulová varianta, varianta bez činnosti) 

2.  Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s 
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky 
optimální varianta) 
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1. Varianta A  - bez činnosti (nulová varianta) 
Varianta bez činnosti by v tomto případě sice znamenala zachování 

současného provozního stavu ropovodu, který je neudržitelný a odporuje 
celkové koncepci investora na zvýšení bezpečnosti provozu celé ropovodní 
sítě. 

Stávající stav je v tomto oznámení popsán zejména v části C. 
Tato varianta je tedy dlouhodobě neúnosná, protože význam ropovodu 

je celorepublikový a strategický a jeho bezpečný provoz a významné 
omezení rizik ekologických havárií je prioritní. 

 
 
2. Varianta B – realizace stavby  

Tato varianta je v oznámení podrobně popsána 
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty: 

• Nutnost modernizace, zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti a 
operativnosti provozu stávajícího ropovodu; 

• Jedná se o jednu z etap celkové modernizace ropovodu Družba; 

• Soulad s platnými územními plány dotčených obcí; 

• Dokonale zvládnutá technologie výstavby; 

• Rekultivace stavbou dotčených pozemků; 

• Minimální zábory zemědělské půdy; 

• Napojení na stávající inženýrské sítě; 

• Biologické a další průzkumy, provedené v rámci tohoto oznámení, 
doložily, že při důsledné realizaci všech navržených opatření nedojde 
k nevratnému narušení složek  životního prostředí. 

 
Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby 

v těsném souběhu se stávajícím potrubím jeví jako vhodná a optimální 
pro realizaci hodnoceného záměru.  
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ČÁST F.  ZÁVĚR 
 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí 

„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové 
Město, I. etapa Radostín - Potěhy“  pro firmu MERO ČR a.s., Veltruská 
748,  278 01 Kralupy n. Vltavou, bylo vypracováno podle přílohy č.3 zákona 
č.100/2001 Sb. v platném znění (ve znění zákona č.93/2004 Sb.).  

Předmětem záměru, posuzovaného v tomto oznámení, je realizace 
první etapy zdvojení ropovodu Družba mezi obcemi Radostín a Potěhy 
v délce 26 km, na kterou bude navazovat druhá etapa v úseku Potěhy - areál 
ČS Nové Město v délce 36 km. Pro druhou etapu bude zpracováno 
samostatné oznámení EIA. Celková délka intenzifikace nového potrubí je cca 
62 km.  

Posuzovaná trasa první etapy je vedena dvěma kraji: Krajem 
Vysočina (okresem Havlíčkův Brod) a Středočeským krajem (okresem 
Kutná Hora).  

Ministerstvo životního prostředí ve svém sdělení ze dne 5.6.2007 
rozhodlo, že „vzhledem k tomu, že je třeba zajistit jednotný postup 
příslušného úřadu v procesu posuzování vlivů na životní prostředí u obou 
plánovaných etap, a protože příslušným úřadem k zajištění procesu 
posuzování u druhé etapy je podle zákona č.100/2001 Sb. Krajský úřad 
Středočeského kraje, bude i první etapa intenzifikace ropovodu 
zajišťována Krajským úřadem Středočeského kraje.“ Kopie rozhodnutí 
MŽP je v příloze tohoto oznámení. 

Investorem této akce je akciová společnost MERO ČR, a.s. 
(mezinárodní ropovody), která je jedinou ropovodní společností na území 
České republiky. 

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
ropovodu o délce 26 km a průměru DN 500 mm zařazen do kategorie II 
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 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.“ 

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného 
zákona. 

Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly 
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní 
prostředí požadované v  příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené 
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové 
dokumentace záměru, legislativních předpisů, rešerše základních složek 
životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území.  
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V rámci tohoto v oznámení EIA byly týmem specialistů zpracovány 
podrobné biologické průzkumy celého území, kterým trasa prochází, a 
byla navržena ochranná opatření pro vlastní výstavbu i následné rekultivace 
po jejím skončení. 

Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že záměr bude 
mít určitý minimální nepříznivý vliv prakticky pouze v období výstavby, kdy 
bude v pracovním pruhu stavby sejmuta ornice a dojde k výkopu rýhy pro 
uložení svařeného potrubí. Po uložení a zásypu potrubí bude provedena 
důsledná rekultivace celého dotčeného území a bude umožněno jeho 
opětovné využívání k původním (převážně zemědělským) účelům. 

V době provozu není ropovod zdrojem emisí ani jiných negativních 
vlivů na životní prostředí. 

Jediným rizikem, které provoz ropovodu představuje, je únik ropných 
látek do půdy a vody. Z tohoto důvodu je potrubí jak v průběhu vlastní 
výstavby, tak i během provozu kontrolováno a jeho provoz je nepřetržitě 
monitorován. Investor má vypracován havarijní plán, který v případě havárie 
– úniku ropy, okamžitě zajistí uzavření poškozeného úseku a tímto způsobem 
jsou úniky ropy minimalizovány. Je rovněž vypracován přesný postup 
sanačních prací, aby poškození životního prostředí bylo minimální. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude prováděna po dobu kratší 
než 1 rok, není nutno provádět trvalé odnětí pozemků ze ZPF – k tomu dojde 
pouze v minimální míře při rozšíření 4 stávajících armaturních stanic, které se 
v uvedeném úseku vyskytují. 

Opatření, která jsou v závěru biologických průzkumů (zejména 
botanického a zoologického) navržena, slouží k ochraně rostlin, živočichů, 
vodotečí, ekosystémů a dalších složek životního prostředí. Při jejich důsledné 
realizaci, spočívající zejména ve vhodném načasování stavebních prací tak, 
aby nebyla rušena živočišná společenstva v období hnízdění, nedojde 
k nenávratnému poškození jejich biotopů ani k ohrožení chráněných druhů 
živočichů a rostlin. 

Výše uvedené negativní dopady jsou průvodním jevem urbanizace 
území a při rozvoji území je nelze zcela vyloučit. V silách investora záměru je 
použít všech dostupných prostředků pro snížení těchto vlivů a již v projektové 
dokumentaci je možné počítat s použitím kompenzačních a eliminačních 
opatření pro zmírnění negativního dopadu záměru na okolí.  

Záměr má příznivý sociálně - ekonomický dopad. Intenzifikace 
ropovodu je součástí jeho celkové modernizace a povede ke zvýšení kapacity 
přepravy ropy a bezpečnosti provozu, což je významné z celorepublikového 
hlediska, protože ropa je strategickou surovinou a na její bezporuchové a 
plynulé dodávce je celé hospodářství státu silně závislé.  
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Zpracovatelé oznámení záměru „Intenzifikace stávajícího 

ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město, I. etapa Radostín - 
Potěhy“   při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby 
nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z 
ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací jednotlivých obcí, jejichž katastrálními územími 
prochází 

Intenzifikaci ropovodu lze tedy doporučit k realizaci. 
 

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení: 

 

 

 

............................................................ 

      Ing. Jiří Blažek, CSc. 
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ČÁST G.  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí 

„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové 
Město, I. etapa Radostín - Potěhy“  pro firmu MERO ČR a.s. bylo 
vypracováno podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (ve 
znění zákona č.93/2004 Sb.).  

Předmětem záměru, posuzovaného v tomto oznámení, je realizace 
první etapy zdvojení ropovodu Družba mezi obcemi Radostín a Potěhy 
v délce 26 km, na kterou bude navazovat druhá etapa v úseku Potěhy - areál 
ČS Nové Město v délce 36 km. Pro druhou etapu bude zpracováno 
samostatné oznámení EIA. Celková délka intenzifikace nového potrubí je cca 
62 km.  

Posuzovaná trasa první etapy je vedena Krajem Vysočina 
(okresem Havlíčkův Brod) a Středočeským krajem (okresem Kutná 
Hora).  

Trasa prochází celkem 10 obcemi - Radostín, Olešná, Skuhrov, 
Kámen, Habry, Rybníček, Golčův Jeníkov, Podmoky, Bratčice a Potěhy. 
Z vyjádření jednotlivých obcí i příslušných stavebních úřadů vyplývá, že 
navrhovaná trasa ropovodu není v rozporu se schválenými územními 
plány jednotlivých obcí.  

Investorem této akce je akciová společnost MERO ČR, a.s. 
(mezinárodní ropovody), která je jedinou ropovodní společností na území 
České republiky. 

Hlavním důvodem pro výstavbu zdvojení ropovodu je zajištění 
dopravních kapacit surové ropy do České republiky a bezporuchový provoz 
se zaměřením na zvýšení bezpečnosti provozu a s důrazem na ekologickou 
ochranu krajiny. Proto přistupuje provozovatel stávajícího ropovodu „Družba“ 
k prodloužení již realizovaného stávajícího úseku zdvojení potrubí Rajhrad – 
Radostín o nový úsek Radostín – ČS Nové Město u Kolína, jehož první etapa 
do obce Potěhy je předmětem tohoto oznámení. 

Navržená trasa nového potrubí je vedena v těsném souběhu se 
stávajícím potrubím DN 500 ve vzdálenosti 1 – 4 m dle terénních podmínek. 
Potrubí bude položeno do stávajícího zabezpečovacího pásma ropovodu, 
které je dle ČSN 65 0204  čl. 64 stanoveno na 5 m od trasy dálkovodu. 
V koridoru  vede také vysokotlaké plynovodní potrubí (RWE Transgas) a 
produktovod (Čepro). 

Stavba  je umístěna na zemědělsky obdělávaných pozemcích a 
částečně prochází i lesními úseky. Přístup k celé plánované trase stavby je 
umožněn ze stávajících obslužných komunikací. Pro vlastní stavbu není 
potřeba provádět žádná zvláštní opatření.  
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Při průchodu lesními úseky se stavba dotkne ochranného pásma lesa. 
V rámci projektové dokumentace budou zpracovány podklady pro žádosti o 
povolení vstupu do těchto ochranných pásem. Stejné je to s ochrannými 
pásmy silnic, železnic a vodních toků. 

V prostoru stavby dojde na některých úsecích trasy ke  kácení lesní a 
mimolesní zeleně. Vzhledem k umístění nového potrubí do stávajícího 
zabezpečovacího pásma bude kácení omezeno na nezbytně nutnou míru. 
Obecně se předpokládá rozšíření stávajícího pásma o max. 2 m na jednu 
stranu dle konkrétních podmínek terénu.  

V rámci tohoto v oznámení EIA byly týmem specialistů zpracovány 
podrobné biologické průzkumy celého území, kterým trasa prochází, a 
byla navržena ochranná opatření pro vlastní výstavbu i následné rekultivace 
po jejím skončení. Po dokončení stavby a rekultivace budou dotčené 
pozemky nadále využívány pro zemědělské účely. 

V rámci projektové dokumentace pro územní řízení budou vstupy na 
tato území a navržená opatření projednány s příslušnými správci území.   

 
Základní údaje o oznamovateli a investorovi stavby: 

 
Oznamovatel: 
  INPRO Moravia, s.r.o. 

 Schwaigrovo náměstí 621 
768 61  Bystřice pod Hostýnem 
 IČO: 262 25 557 DIČ: CZ26225557 
Zástupce oznamovatele: 
Ing. František Vaculík, jednatel společnosti 
Telefon: 573 378 319 

 
Investor: 

 MERO ČR a.s. 
Veltruská 748 
278 01  Kralupy nad Vltavou 
IČO:  60193468,  DIČ:  CZ60193468  
Zástupce investora:  
Ing. Vít Tůma, provozně – technický ředitel 
Telefon: 315 701 111 
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Zpracovatel oznámení podle zákona č.100/2001 Sb.: 
Ing. Jiří Blažek, CSc. 
LI-VI Praha spol. s r.o. 
Jana Želivského 8, 130 00  Praha 3 
Telefon: 222 580 933 

 
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby 
ropovodu o délce 26 km a průměru DN 500 mm zařazen do kategorie II 
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 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.“ 

Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného 
zákona. 

Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly 
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní 
prostředí požadované v  příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené 
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové 
dokumentace záměru, legislativních předpisů, rešerše základních složek 
životního prostředí a evidence jiných zájmů na využívání území.  

Při zpracování tohoto oznámení byl komplexně posouzen vliv této 
stavby na životní prostředí a na zdraví obyvatel 

Z uvedených studií a průzkumů vyplývá, že realizace záměru nebude 
mít negativní vliv na chráněné složky přírody ani na zdraví obyvatelstva.  

 Výstavba ropovodu nezpůsobí při dodržení všech navržených 
opatření, vyplývajících z podrobných biologických průzkumů a 
specifikovaných v tomto oznámení, žádné nenapravitelné škody okolní 
přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení chráněných 
druhu rostlin a živočichů. 

 Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit 
všechny předpokládané vlivy navrhované výstavby a provozu na okolí. 
Vyplývá z nich, že stavba intenzifikace stávajícího ropovodu Družba 
v posuzovaném úseku Radostín – Potěhy neovlivní životní prostředí ve svém 
okolí nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k 
ohrožení zdraví obyvatelstva. 
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 Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci 
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a 
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány a zástupci dotčených územně 
správních celků, zejména s obecními a městskými úřady dotčených obcí, 
stavebními úřady a Krajskými úřady i Ministerstvem životního prostředí. 
Požadavky těchto orgánů a územních celků byly v oznámení zohledněny a v 
případě kladného ukončení zjišťovacího řízení budou zapracovány do 
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.  

 Zpracovatelé tohoto oznámení se při své práci podrobně seznámili se 
záměry investora a mohou zodpovědně prohlásit, že navrhovaná výstavba  
se v daném území projeví převážně kladně a její přínos bude spočívat ve 
zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu ropovodu a tedy i ke snížení 
rizika ekologických havárií. 

Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že 
zpracovatelé oznámení záměru „Intenzifikace stávajícího ropovodu 
DN 500 v úseku Radostín – Nové Město, I. etapa Radostín - Potěhy“  při 
svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude 
přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a 
stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.  

 
Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci. 

 

175



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

ČÁST H.  PŘÍLOHY 
 
 
SEZNAM PŘÍLOH: 
 
H.I. Celková situace širších vztahů s vyznačením posuzovaného 

úseku ropovodu Radostín - Potěhy (měřítko 1 : 100 000) 

H.II. Sdělení MŽP z hlediska zákona 100/2001 Sb. a určení 
příslušného úřadu 

H.III. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod z hlediska 
z hlediska územně plánovací dokumentace 

H.IV. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Habry z hlediska z hlediska 
územně plánovací dokumentace 

H.V. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Golčův Jeníkov z hlediska 
územně plánovací dokumentace 

H.VI. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Čáslav z hlediska územně 
plánovací dokumentace 

H.VII. Vyjádření obcí Radostín, Olešná, Skuhrov, Kámen, Habry, 
Rybníček, Golčův Jeníkov, Podmoky, Bratčice a Potěhy 
k navrhované stavbě intenzifikace ropovodu Družba 

H.VIII. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje k Natura 2000

H.IX. Vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina k Natura 2000 

H.X. Sdělení MMR o stanovení příslušného stavebního úřadu 

H.XI. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 

 

V samostatné složce: 
 

H.XII. Dílčí části oznámení pro zjišťovací řízení – Biologické 
průzkumy - včetně botanického a zoologického posouzení 

 
 

176



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H I. Situace širších vztahů 
situace s vyznačením trasy posuzované první etapy intenzifikace 

stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Potěhy 
 

 

 

177



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.II. Sdělení MŽP z hlediska zákona č.100/2001 Sb. 

 

178



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

 

179



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.III. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Havlíčkův Brod 
z hlediska z hlediska územně plánovací dokumentace 

180



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.IV. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Habry z hlediska 
z hlediska územně plánovací dokumentace 

 

181



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.V. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Golčův Jeníkov 
z hlediska z hlediska územně plánovací dokumentace 

182



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.VI. Vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Čáslav z hlediska 
z hlediska územně plánovací dokumentace 

 

183



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.VIII. Vyjádření dotčených obcí Radostín, Olešná, Skuhrov, 
Kámen, Habry, Rybníček, Golčův Jeníkov, Podmoky, 
Bratčice a Potěhy k navrhované stavbě intenzifikace 
ropovodu Družba 

184























Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.VIII. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje 
k Natura 2000 

 

185



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.IX. Vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina k Natura 2000 

 

186



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

H.X. Sdělení MMR o stanovení příslušného stavebního úřadu 

187



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

HXII. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 
 

 

188



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                        
„Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Nové Město,  

I. etapa Radostín - Potěhy“ 

 

LI-VI Praha spol. s r.o. 

 

 
  

189



 1

Intenzifikace stávajícího ropovodu DN 500 (Družba) v úseku 

Radostín – Pot ěhy 
 
 

BOTANICKÝPRŮZKUM 

 

Autor:  Mgr. Jan Losík 

Schweitzerova 47 

779 00 Olomouc 

držitel autorizace  pro provádění hodnocení podle § 45i a § 67 zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění  

tel.: 604 623 654 

e-mail: jan.losik@gmail.com 

 

Předmět průzkumu  
Předložený botanický průzkum byl proveden za účelem vyhodnocení stavu vegetace v trase 
plánované výstavby ropovodu DN 500 v úseku Radostín – Potěhy. Trasa ropovodu je navržena 
v souběhu se stávajícím ropovodem a dalšími produktovody, takže v terénu již existuje 
ochranné pásmo široké asi 30 metrů. V souvislosti s plánovanou stavbou dojde k rozšíření 
tohoto pásma o 2-3 metry, takže dojde i ke kácení dřevin, zejména v místech, kde trasa kříží 
lesní celky. K likvidaci bylinných porostů dojde jednak při hloubení rýhy pro položení ropovodu a 
také po stranách výkopu, kde bude uložena zemina a bude zde pojížděno těžkou mechanizací. 
Vlivy na vegetaci budou tedy převážně omezeny na ochranné pásmo a nejbližší okolí, právě 
v tomto prostoru byl prováděn botanický průzkum.  
 
Charakteristika území ve vztahu k vegetaci  

Sledované území se nachází na Českomoravské vrchovině v průměrné nadmořské výšce 

kolem 500 m. Okolní krajina má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75-150 m. 

Reliéf tvoří plošina vzniklá zarovnáním vyklenutého povrchu, je rozčleněna drobnými vodními 

toky. Podloží je tvořeno jednotvárným komplexem migmatických rul až migmatitů. Půdní pokryv 

tvoří kyselé kambizemě, místy oglejené. Průměrná roční teplota je 7,0 °C a pr ůměrný roční úhrn 

srážek kolem 650 mm, území lze tedy charakterizovat jako mírně teplé až chladnější 

s dostatečným množstvím srážek. 

Potenciální přirozenou vegetací v daném území jsou v nižších polohách acidofilní 

doubravy (Genisto germanicae-Quercion), které výše přecházejí v acidofilní bučiny (Luzulo-

Fagetum), kolem drobných vodotečí se původně vyskytovaly olšiny (Stellario-Alnetum 

glutinosae). V přirozené náhradní vegetaci hrály významnou roli vlhké louky svazu Calthion, na 

sušších místech přecházející ve vegetaci poháňkových pastvin (Cynosurion) a chudých 

trávníků (Violion caninae). Lesní lemy hostí vegetaci svazu Trifolion medii, křoviny náležejí ke 

svazu Prunion spinosae.  

Zdejší krajina má dosud vysokou lesnatost, převažují však smrkové monokultury, 

v nichž místy přežívají zbytky podrostu původních doubrav a bučin. Nejvýznamnější 

antropogenní ovlivnění nastalo v plochých částech území. V souvislosti s velkoplošnými 
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úpravami došlo k odvodnění pozemků a založení rozsáhlých ploch intenzivně obdělávané orné 

půdy. 

 

 

Obecná charakteristika vegetace na lokalitách  

Botanické šetření za účelem hodnocení vlivu záměru na společenstva rostlin bylo provedeno ve 

dnech 8. 5. a 9. 5. 2007. Během terénního průzkumu byla navštívena místa, kde dochází ke 

střetu trasy ropovodu s biologicky významnějšími porosty. Jednalo se především o křížení 

s vodními toky a úseky, kde trasa prochází loukami a lesními celky. Z terénního šetření 

vyplynulo, že biologicky zajímavější vegetace se ve střetu s trasou ropovodu nachází na 12 

místech. Zbytek trasy je veden přes pole nebo druhově chudé intenzivně využívané louky 

založené výsevem na bývalých polích.  

 Vzhledem k tomu, že druhové složení i struktura vegetace na vybraných místech je do 

značné míry podobná, je charakteristika porostů uvedena společně pro 5 charakteristických 

skupin, do nichž lze lokality rozdělit. Prvním typem jsou druhově bohatší mokřadní biotopy, 

které se vyskytují na podmáčených plochách pramenišť a v okolí vodotečí. Ve většině případů 

se jedná o vlhké louky svazu Calthion v různém stupni zarůstání a degradace způsobené 

změnou vodního režimu a nadměrným přísunem živin. Typickými druhy, které se na těchto 

stanovištích ve sledovaném území vyskytují, je chrastice rákosovitá, pcháč potoční, blatouch 

bahenní, skřípina lesní, tužebník jilmový, psárka luční, pomněnka bahenní, vrbina obecná, 

kohoutek luční, vrbina penízková, pryskyřník plamének, pryskyřník plazivý, štírovník bahenní, 

rozrazil potoční, řeřišnice hořká, krabilice chlupatá, zblochan vodní, sítina rozkladitá a ostřice 

obecná. Na některých místech v podmáčených depresích v nivách a na zarůstajících lučních 

prameništích se můžeme setkat s porosty orobince širolistého nebo ostřicí vyvýšenou a o. 

puchýřkatou. Kvalita jednotlivých porostů se liší v závislosti na míře eutrofizace a prováděného 

managementu, resp. délce jeho absence. Nejzachovalejší a druhově nejbohatší porosty jsou na 

místech, která jsou i v současnosti alespoň občasně kosena. Často se však jedná pouze o 

okraje lučních pramenišť, které jsou udržovány v rámci sečení okolních luk. Nejvíce podmáčené 

plochy, které nemohou být sečeny mechanizací, zůstávají ladem a v lepším případě se zde 

vytváří ochuzené společenstvo tvořené tužebníkem jilmovým, skřípinou lesní a chrasticí 

rákosovitou. Ve většině případů však dochází k silné ruderalizaci a plochy zarůstají kopřivou 

dvoudomou a šťovíkem tupolistým. Na okrajích niv a vlhkých luk se často nacházejí porosty 

vrb, nejčastěji je zastoupena vrba ušatá, v. košíkářská, ze stromových druhů pak v. jíva a v. 

bílá. 

 Druhým typem stanovišť zaznamenaným v trase ropovodu jsou mezofilní louky, které se 

místy nacházejí na svažitějších terénech mezi poli nebo navazují na vlhké louky v nivách 

drobných vodotečí. Většina navštívených porostů je i v současnosti pravidelně sečena, avšak 

struktura vegetace je ve všech případech poznamenána hnojením nebo přiséváním 

hospodářsky významných druhů trav. Porostům dominuje ovsík vyvýšený, srha říznačka a 

psárka luční. Místy se ve větší míře vyskytuje i kostřava červená. K dalším druhům, které se 

v zájmovém území v těchto porostech pravidelně vyskytují, patří řeřišnice luční, svízel bílý, 

ptačinec prostřední, pryskyřník prudký, jetel plazivý, tomka vonná, psineček rozkladitý, 
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medyněk vlnatý, krvavec toten, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, kakost luční, bika ladní, 

ostřice chlupatá, kontryhel, vrbina penízková, chrpa luční, kopretina bílá. Ve všech porostech je 

nápadný velký podíl pampelišky, a zastoupení dalších spíše nitrofilních až ruderálních druhů 

jako je šťovík tupolistý, kostival lékařský, kopřiva dvoudomá a lopuch plstnatý, které svědčí o 

zvýšeném množství dusíku v půdě a také o tom, že mnohé z těchto luk byly v minulosti 

přeorány nebo alespoň upraveny bránami. 

 V místech, kde trasa ropovodu prochází přes lesní celky, jsou pro ochranné pásmo 

produktovodů vytvořeny průseky s nereprezentativní vegetací, která je tvořena směsí lemových, 

lučních a lesních druhů. Pravidelně se zde vyskytuje metlice trsnatá, šťovík tupolistý, krtičník 

hlíznatý, lipnice hajní, pcháč bahenní, bika lesní, ostřice třeslicovitá, starček vejčitý, vrbina 

hajní, rozrazil lékařský, brusnice borůvka, sasanka hajní. V porostech se také uplatňují keře a 

zmlazení okolních dřevin, kromě ostružiníku a maliníku je to obvykle olše lepkavá, javor klen, 

vrba jíva, bříza bělokorá, habr obecný, bez černý, bez hroznatý, jasan a smrk ztepilý.  

 Dalším typickým biotopem, který se vyskytuje v trase ropovodu jsou liniové porosty 

dřevin podél cest a na okrajích potočních niv a polí. Jsou to zpravidla listnaté porosty tvořené 

trnkou obecnou, hlohem, břízou bělokorou, vrbou jívou a jasanem ztepilým. Pravidelně se zde 

vyskytuje také třešeň ptačí, dub zimní, líska obecná a lípa srdčitá. V jejich podrostu se objevuje 

garnitura ekotonových bylin jako je řepík lékařský, jetel prostřední a svízel bílý. Ojediněle 

bukvice lékařská, vřes obecný, vikev setá nebo kostřava ovčí. 

 Posledním biotopem, který je charakteristický pro trasu ropovodu ve sledované oblasti 

jsou ruderální porosty na okrajích polí. Jde o vysokobylinná společenstva silně ovlivňovaná 

hnojením, aplikací pesticidů a občasným narušováním. Pravidelně jsou zastoupeny druhy jako 

šťovík tupolistý, kopřiva dvoudomá, lopuch plstnatý, ostružiníky, locika kompasová, pomněnka 

rolní, mochna husí, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, svízel přítula, rmen rolní, heřmánek 

terčovitý, ojediněle i ostropestřec mariánský a prlina rolní. Typická je přítomnost polních plodin 

jako je hořčice obecná, tolice setá nebo řepka olejná.  

 

Popis jednotlivých lokalit  

V následujícím přehledu je uveden popis lokalit, které byly během terénního šetření blíže 

zkoumány. Součástí této části je i vyhodnocení kvality stanovišť a posouzení vlivu, který bude 

realizace stavby pro jednotlivé lokality představovat. Pro každou lokalitu jsou zmíněna rizika a 

kompenzační opatření, k nimž je třeba během realizace přihlédnout. 

 

Lokalita 1 

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s přítokem Bahenského potoka a Bahenského potoka, 

staničení 0,970 - 1,430. 

Charakteristika: Luční enkláva v polích s drobnými vodotečemi a podmáčenými plochami 

charakteru lučních pramenišť. Vegetace se mění v závislosti na vlhkostním gradientu od 

mokřadních porostů po mezofilní louky. Vodoteče jsou napřímené a kanalizované v  

betonových prefabrikátech. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Luční porosty jsou většinou sečené, podmáčené 

plochy pouze na okrajích, takže silně zarůstají orobincem širolistým a ruderalizují. V sečeném 



 4

okraji se místy vyskytuje ostřice šedavá, svízel bahenní, hojně ostřice obecná, blatouch 

bahenní. Na břehu přítoku menší porost janovce metlatého. Zajímavější je výskyt suchopýru 

úzkolistého na rozhraní mezi sečenou loukou a podmáčenou plochou prameniště. Přes určitý 

stupeň degradace představuje tato lokalita jeden z nejzachovalejších biotopů mokřadních luk 

v zájmovém území. Podobné porosty se v okolní zemědělské krajině vyskytují jen ojediněle a je 

proto žádoucí lokalitu zachovat. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci velké části mokřadních porostů a nelze 

vyloučit ani změnu vodního režimu, která znemožní regeneraci těchto porostů. 

Doporučení: Provést sejmutí drnu v místech lučních a mokřadních biotopů, drny uchovat na 

lokalitě a zajistit jejich každodenní zavlažování, aby nedošlo k jejich vyschnutí. V žádném 

případě nepřipustit odvodnění lokality. Po ukončení stavby uvést povrch do původního stavu a 

vrátit drny na obnažené plochy. Biologický dozor stavby zajistí umístění drnů s mokřadními 

druhy do podmáčených míst. V následujících letech zajistit pravidelné sečení lokality, aby 

nedošlo k rozšíření nepůvodních a invazních druhů. 

 

Pohled na lokalitu č. 1. 

 
 

Lokalita 2 

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s přítokem Skuhrovského potoka a Skuhrovským potokem, 

staničení 2,220 - 2,900. 

Charakteristika: Zarůstající mokřadní louka v nivě drobné vodoteče. Celé území je silně 

podmáčené. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Díky absenci pravidelného sečení v porostu 

dominuje chrastice rákosovitá a další konkurenčně silné druhy jako skřípina lesní a tužebník 

jilmový. Ojediněle se zde vyskytuje ostřice měchýřkatá, také ostatní mokřadní druhy jsou 
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přítomné, ale postupně podléhají konkurenci chrastice rákosovité. Přes neuspokojivý stav 

struktury porostu je třeba přihlédnout k faktu, že se jedná o mokřad, který poskytuje vhodné 

prostředí mnoha rostlinným a živočišným druhům. Díky silnému podmáčení dosud nedošlo ani 

k výraznější ruderalizaci. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci velké části mokřadních porostů a nelze 

vyloučit ani změnu vodního režimu, která znemožní regeneraci těchto porostů. 

Doporučení: V žádném případě nepřipustit odvodnění lokality. Budování ropovodu provádět 

s maximální šetrností, aby se co nejvíce zmenšila zasažená plocha. Po ukončení stavby uvést 

povrch do původního stavu a zajistit pravidelné seční porostů, které zabrání šíření nepůvodních 

a invazních druhů. Zvláštní pozornost je třeba dbát na hrozbu invaze křídlatky japonské, která 

se vyskytuje u cesty na okraji pole asi 100 m od plánované stavby směrem k obci Skuhrov. Bylo 

by žádoucí její porost zlikvidovat herbicidem, aby nedošlo k jejímu zavlečení na obnažené 

plochy v místě stavby. 

 

Pohled na lokalitu č. 2. 

 
 

Lokalita 3  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s cípem lesa a přítokem Lužického potoka, staničení 4, 00 - 

4,880. 

Charakteristika: Zarůstající průsek v lese a drobná kanalizovaná vodoteč s doprovodem 

mokřadních druhů.  

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského hlediska se jedná o 

nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších druhů. 
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Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci velké části mladých náletových porostů 

olše lepkavé a narušení vegetace. Nelze vyloučit ani kácení vzrostlých dřevin, ty však vzhledem 

k druhovému složení porostu nemají větší ochranářský význam. 

Doporučení: Bez požadavků. 

 

Pohled na lokalitu č. 3. 

 
 
Lokalita 4  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s loukou a přítokem Lužického potoka, staničení 5,570. 

Charakteristika: Drobná vodoteč na okraji obce s doprovodným lučním porostem. Druhové 

složení se mění v závislosti na vlhkostním gradientu od vlhké louky po mezofilní. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského hlediska se jedná o 

nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších druhů. Ve srovnání s okolní zemědělskou 

krajinou se však jedná o druhově bohatší společenstva. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k narušení lučních porostů, hrozí invaze ruderálních 

druhů. 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do původního stavu a zajistit 

zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních 

druhů, nejlépe pravidelným sečením lokality. 
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Lokalita 5  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s nivní loukou a přítokem Jíříkovského potoka, staničení 

7,590. 

Charakteristika: Drobná vodoteč a louka mezi dvěma rybníky s doprovodem keřových vrb. 

Druhové složení lučního porostu se mění v závislosti na vlhkostním gradientu od vlhké louky po 

mezofilní. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského hlediska se jedná o pravidelně 

sečenou louku s výskytem běžných druhů rostlin, avšak druhově bohatou a se zachovalou 

strukturou porostu.  

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci několika keřových vrb a narušení lučních 

porostů, hrozí invaze ruderálních druhů. 

Doporučení: Před zahájením výkopových prací by bylo vhodné sejmout vegetaci i s horní 

vrstvou půdy do hloubky asi 30 cm a uložit zvlášť mimo dotčený luční porost. Po ukončení 

stavby provést uvedení povrchu do původního stavu a sejmutou vrstvu půdy rozptýlit po 

narušené ploše a zapracovat rotavátorem. Tím bude zajištěna obnova porostu ze semenné 

banky původní louky. Následně je třeba zabránit šíření invazních a ruderálních druhů, nejlépe 

pravidelným sečením lokality. 

 

Pohled na lokalitu č. 5. 

 
 

Lokalita 6  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s Jiříkovským potokem, staničení 10,400. 

Charakteristika: Drobná vodoteč s břehovými porosty olší a vrb. Podrost ruderalizovaný. 
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Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského hlediska bezvýznamná lokalita. 

Bylinný doprovod v nivě potoka je tvořen téměř výhradně kopřivou dvoudomou. Jen vzácně se 

zde vyskytují další druhy původního podrostu olšiny – orsej jarní, čistec lesní a sasanka hajní. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k likvidaci několika olší a vrb v nivě. Narušení 

porostů nebude mít vzhledem k jejich nízké kvalitě větší význam. 

Doporučení: Žádná. 

 

Lokalita 7  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s loukou a přítokem Jiříkovského potoka, staničení 11,850. 

Charakteristika: Drobná vodoteč s doprovodným porostem mezofilní louky.  

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Vodoteč je napřímená a kanalizovaná, zbytky 

mokřadní vegetace se nacházejí jen na březích potoka. Z ochranářského hlediska se jedná o 

nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších druhů. Ve srovnání s okolní zemědělskou 

krajinou se však jedná o druhově bohatší společenstva. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k narušení lučních porostů, hrozí invaze ruderálních 

druhů. 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do původního stavu a zajistit 

zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních 

druhů, nejlépe pravidelným sečením lokality. 

 

Lokalita 8  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s Vohánčickým potokem, loukou a liniovou zelení podél 

cesty a přítoku Vohánčického potoka, staničení 13,630 – 14,000. 

Charakteristika: Drobná vodoteč s doprovodným porostem mezofilní louky, navazuje na liniový 

porost náletové zeleně a úzký pás potoční olšiny podél další vodoteče. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Obě drobné vodoteče jsou napřímené a 

kanalizované, zbytky mokřadní vegetace se nacházejí jen na březích potoků. Z ochranářského 

hlediska se jedná o nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších druhů. Většina porostů 

je navíc ruderalizovaná. Pravidelně sečená mezofilní louka je poznamenána hnojením, takže 

v porostu silně dominuje psárka luční. Sledované biotopy však mají význam jako útočiště 

ptactva, bezobratlých a drobné zvěře. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika jedinců náletových dřevin a 

narušení lučních porostů, hrozí šíření ruderálních druhů. 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do původního stavu a zajistit 

zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních 

druhů do louky, nejlépe pravidelným sečením. 
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Pohled na lokalitu č. 8. 

 
 

Lokalita 9  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s lesním celkem a Vohánčickým potokem, dále navazuje 

mezofilní louka na svahu, staničení 14,400 – 14,850. 

Charakteristika: Průsek ve smrkovém lese ústící do nivy drobné vodoteče. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského hlediska se jedná o 

nevýznamné porosty se zastoupením nejběžnějších druhů. Průsek v lese je místy 

ruderalizovaný, charakteristický je výskyt třtiny křovištní a ostružiníku, hojně i metlice trsnatá a 

svízel přítula. Porosty v nivě potoka jsou druhově chudé dominuje ostřice třeslicovitá a chrastice 

rákosovitá. Louka na svahu za potokem je pravidelně sečená, ve srovnání s okolními 

zemědělskými kulturami představuje druhově bohatší stanoviště s výskytem kostřavy červené. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika jedinců náletových dřevin a 

narušení lučních porostů, hrozí šíření ruderálních druhů. Nelze vyloučit ani kácení vzrostlých 

dřevin, ty však vzhledem k druhovému složení porostu nemají větší ochranářský význam. 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do původního stavu a zajistit 

zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních 

druhů do louky, nejlépe pravidelným sečením. 
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Pohled na lokalitu č. 9. 

 

 
 

Lokalita 10  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s údolím Vohánčického potoka, staničení 17,450 – 17,600. 

Charakteristika: Údolí drobné vodoteče s lučním porostem a stromovými formacemi na svazích. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Průsek v porostu dřevin na svahu byl nedávno 

obnoven, na narušovaných místech se vyskytují ruderální druhy a nereprezentativní lemové 

společenstvo (ostřice zední, jahodník obecná, jetel prostřední, zběhovec plazivý). Luční porost 

na dně údolí je druhově chudý dominuje psárka luční. Vodoteč je napřímená, zahloubená a 

kanalizovaná. Ochuzené společenstvo mokřadních druhů se vyskytuje jen v úzkém pásu podél 

břehů potoka. 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika jedinců náletových dřevin 

(převážně olší a vrb) a narušení lučního porostu, hrozí šíření ruderálních druhů.  

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do původního stavu a zajistit 

zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních 

druhů do louky, nejlépe pravidelným sečením. 

 

Lokalita 11  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s lesním celkem a potokem Výrovka, dále navazuje křížení 

s lesním porostem a mezofilní loukou v sadu, staničení 19,220 – 19,800. 

Charakteristika: Nivy drobné vodoteče s porosty křovin, průsek v listnatém lese a luční porost 

v extenzivním sadu. 
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Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Z ochranářského hlediska se je zajímavější 

pouze výskyt ostřice vyvýšené v nivě potoka. Jinak je však niva zcela zarostlá chrasticí 

rákosovitou a místy i orobincem širolistým. Průsek v lese je místy ruderalizovaný, jinak zde 

dominuje medyněk vlnatý a na vlhčích místech sítina rozkladitá. Louka v sadu je nepravidelně 

sečená, s vysokým podílem psárky luční, vyskytují se zde však i některé konkurenčně slabší 

druhy (kontryhel, bika ladní, kohoutek luční). 

Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k vykácení několika vzrostlých stromů keřů a 

náletových dřevin a také několika ovocných stromů v sadu (jabloň, třešeň, švestka). Budou 

narušeny narušení porosty v nivě potoka a louka v sadu, hrozí šíření ruderálních druhů, které 

se vyskytují na okraji blízkého pole. 

Doporučení: Po ukončení stavby provést uvedení povrchu do původního stavu a zajistit 

zatravnění osivem pocházejícím z místních zdrojů. Zabránit šíření invazních a ruderálních 

druhů do louky, nejlépe pravidelným sečením. 

 

Pohled na lokalitu č. 11. 

 
 

Lokalita 12  

Lokalizace: křížení trasy ropovodu s údolím Římovického potoka, staničení 21,880 – 21,920. 

Charakteristika: Údolí drobné vodoteče s jednostranným svahem pokrytým porostem dřevin. 

Kvalita porostů a výskyt významnějších druhů: Vodoteč je napřímená a kanalizovaná. 

Ochuzené společenstvo mokřadních druhů (rákos obecný) se vyskytuje jen v úzkém pásu podél 

břehů potoka. V průseku na svahu nad potokem dominuje pilnice hajní, okolní les je tvořen 

smíšeným porostem dubu, jasanu, smrku a habru.   
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Dopad výstavby ropovodu: Stavbou dojde k narušení porostů a kácení dřevin, vzhledem k jejich 

nereprezentativnosti bude tento vliv zanedbatelný. 

Doporučení: Žádné. 

 

Závěry a doporu čení 

V území přímo dotčeném hodnocenou stavbou, nebyl zjišt ěn výskyt ohrožených druh ů 

rostlin.  Vzhledem k faktu, že budování ropovodu je plánováno v souběhu se současnými 

produktovody, byla trasa již v minulosti zatížena silnou disturbancí a porosty v ochranném 

pásmu ropovodu proto nemají z hlediska ochrany přírody větší hodnotu. Ani rozšíření 

stávajícího ochranného pásma o několik metrů nepředstavuje vážný zásah do biologicky 

cennějších porostů. Významnějšími botanickými objekty jsou pouze ojedinělé fragmenty 

druhově bohatších vlhkých a mezofilních luk, které jsou pozůstatkem předintenzivního 

hospodaření (především lokalita č. 1). Tento typ vegetace se v okolní kulturní krajině vyskytuje 

již pouze fragmentárně a dá se říct, že jeho rozloha se z mnoha důvodů neustále zmenšuje. 

Trasa ropovodu se nedotkne žádného zvláště chráněného území. Mezi obcemi Habry a 

Frýdnava trasa ropovodu křižuje nadregionální biokoridor „Chraňbožský les – údolí Doubravy“. 

Z hlediska zachování funkcí tohoto prvku ÚSES jsou významnější body křížení stavby 

s vodotečemi Jiříkovský a Vohánčický potok. Realizace stavby se však dotkne těchto míst jen 

maloplošně a krátkodobě. Po dokončení stavby se poškozené porosty opět zregenerují, takže 

funkce ÚSES nebudou ovlivněny. 

V předchozím textu jsou uvedeny některé návrhy na kompenzační opatření, která 

minimalizují vliv na hodnotnějších části vegetace a umožní jejich regeneraci. Doporu čuji 

stavbu realizovat s požadavkem, aby do definitivní podoby projektu byly zapracovány 

uvedené p řipomínky.   

 

Soupis zjišt ěných vyšších rostlin  

Během průzkumu byl na sledovaných lokalitách zjištěn výskyt celkem 188 druhů cévnatých 

rostlin. 
 

vědecký název český název 
Acer platanoides javor mléč 
Acer pseudoplatanus javor klen 
Aegopodium podagraria bršlice kozí noha 
Aesculus hippocastanum jírovec maďal 
Agrimonia eupatoria řepík lékařský 
Agrostis canina psineček psí 

Agrostis capillaris psineček obecný 
Agrostis stolonifera psineček výběžkatý 

Achillea millefolium řebříček obecný 
Ajuga reptans zběhovec plazivý 
Alchemilla sp. kontryhel 
Alliaria petiolata česnáček lékařský 
Alnus glutinosa olše lepkavá 

Alopecurus pratensis psárka luční 
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Anemone nemorosa sasanka hajní 
Angelica sylvestris děhel lesní 

Anthemis arvensis rmen rolní 
Anthoxanthum odoratum tomka vonná 

Anthriscus sylvestris kerblík lesní 
Arctium tomentosum lopuch plstnatý 

Armoracia rusticana křen selský 
Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený 
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl 
Astragalus glycyphyllos kozinec sladkolistý 
Bellis perennis sedmikráska obecná 

Betula pendula bříza bělokorá 
Bromus racemosus sveřep hroznatý 
Calamagrostis epigejos třtina křovištní 
Caltha palustris blatouch bahenní 

Calunna vulgaris vřes obecný 
Campanula patula zvonek rozkladitý 
Capsella bursa-pastoris kokoška pastuší tobolka 
Cardamine amara řeřišnice hořká 
Cardamine pratensis řeřišnice luční 
Cardus crispus bodlák kadeřavý 

Carduus acanthoides bodlák obecný 
Carex brizoides ostřice třeslicovitá 
Carex canescens ostřice šedavá 

Carex elata ostřice vyvýšená 
Carex hirta ostřice srstnatá 
Carex muricata ostřice zední 

Carex nigra ostřice obecná 
Carex vesicaria ostřice puchýřkatá 

Cirsium arvense pcháč oset 
Cirsium oleraceum pcháč zelinný 
Cirsium palustre pcháč bahenní 
Clinopodium vulgare klinopád obecný 
Corylus avellana líska obecná 

Crataegus sp. hloh 
Crepis biennis škarda dvouletá 
Dactylis glomerata srha laločnatá 
Daucus carota mrkev obecná 
Deschampsia caespitosa metlice trsnatá 
Dryopteris filix-mas kapraď samec 

Elytrigia repens pýr plazivý 
Epilobium angustifolium vrbovka úzkolistá 
Epilobium sp. vrbovka 

Equisetum arvense přeslička rolní 
Equisetum palustre přeslička bahenní 
Equisetum sylvatucum přeslička lesní 
Eriophorum angustifolium suchopýr úzkolistý 
Euphorbia cyparissias pryšec chvojka 
Euphrasia officinalis světlík lékařský 
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Fagus sylvatica buk lesní 
Festuca gigantea kostřava obrovská 
Festuca ovina kostřava ovčí 

Festuca rubra kostřava červená 
Ficaria verna orsej jarní 
Filipendula ulmaria tužebník jilmový 
Fragaria vesca jahodník obecný 
Frangula alnus krušina olšová 

Fraxinus excelsior jasan ztepilý 
Galeobdolon luteum pitulník žlutý 
Galium album svízel bílý 

Galium aparine svízel přítula 
Galium palustre svízel bahenní 

Geranium pratense kakost luční 
Geranium robertianum kakost smrdutý 
Glechoma hederacea popenec obecný 
Glyceria fluitans zblochan vzplývavý  
Heracleum sphondylium bolševník obecný 
Holcus lanatus medyněk vlnatý 
Hylotelephium maximum rozchodník velký 

Hypericum perforatum třezalka tečkovaná 
Chaerophyllum hirsutum krabilice chlupatá 
Chelidonium majus vlaštovičník větší 

Chenopodium sp. merlík 

Impatiens parviflora netýkavka malokvětá 
Juncus effusus sítina rozkladitá 
Lamium album hluchavka bílá 
Lamium purpureum hluchavka nachová 
Larix decidua modřín opadavý 

Leontodon autumnalis máchelka podzimní 
Leucanthemum vulgare kopretina bílá 

Linaria vulgaris lnice květel 
Lolium perenne jílek vytrvalý 
Lotus corniculatus štírovník růžkatý 
Lotus uliginosus štírovník bažinný 
Luzula campestris bika ladní 

Lycopsis arvensis prlina rolní 
Lycopus europaeus karbinec evropský 

Lychnis flos-cuculi kohoutek luční 
Lysimachia nemorum vrbina hajní 
Lysimachia nummularia vrbina penízková 
Lysimachia vulgaris vrbina obecná 
Lythrum salicaria kyprej vrbice 
Maianthemum bifolium pstroček dvoulistý 
Malus domestica jabloň domácí 

Matricaria discoidea  heřmánek terčovitý 
Matricaria recutita heřmánek pravý 
Medicago sativa tolice setá  
Mentha arvensis máta rolní 
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Mycelis muralis mléčka zední  

Myosotis arvensis pomněnka rolní 
Myosotis palustris pomněnka bahenní 
Oxalis acetosella šťavel kyselý 

Papaver rhoeas mák vlčí 
Pastinaca sativa pastinák setý 
Phalaris arundinacea chrastice rákosovitá 
Phleum pratense bojínek luční 

Phragmites communis rákos obecný 
Picea abies smrk ztepilý 
Pinus sylvestris borovice lesní 
Plantago lanceolata jitrocel kopinatý 
Plantago major jitrocel větší 
Plantago media jitrocel prostřední 
Poa annua lipnice roční 
Poa nemoralis lipnice hajní 

Poa palustris lipnice bahenní 
Poa pratensis lipnice luční 
Poa trivialis lipnice obecná 
Populus tremula topol osika 

Potentilla anserina mochna husí 
Potentilla erecta mochna nátržník 
Prunus avium třešeň ptačí 

Prunus insititia slivoň obecná 
Prunus spinosa slivoň trnka 
Quercus petraea dub zimní 
Quercus robur dub letní 

Ranunculus acris pryskyřník prudký 
Ranunculus flamula pryskyřník plamének 

Ranunculus repens pryskyřník plazivý 
Reynoutria japonica křídlatka japonská 

Rosa canina růže šípková 
Rubus caesius ostružiník ježiník 
Rubus fruticosus ostružiník křovitý 
Rubus idaeus ostružiník maliník 
Rumex obtusifolius šťovík tupolistý 
Salix alba vrba bílá 
Salix aurita vrba ušatá 

Salix caprea vrba jíva 
Salix fragilis vrba křehká 
Salix viminalis vrba košíkářská 
Sambucus nigra bez černý 
Sambucus racemosa bez hroznatý 
Sanguisorba officinalis krvavec toten 

Sarothamnus scoparius janovec metlatý 
Scirpus sylvaticus skřípina lesní 
Scrophularia nodosa krtičník hlíznatý 
Senecio ovatus starček Fuchsův 
Senecio viscocus starček lepkavý 
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Silybum marianum  ostropestřec mariánský 
Sinapsis arvensis hořčice polní 

Sonchus oleraceus mléč zelinný 
Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 
Stachys sylvatica čistec lesní 
Stellaria media ptačinec prostřední 

Symphytum officinale kostival lékařský 
Tanacetum vulgare vratič obecný 
Taraxacum sec. Ruderalia pampeliška 
Thlaspi arvense penízek rolní 
Tilia cordata lípa srdčitá 
Trifolium campestre jetel ladní 
Trifolium pratense jetel luční 
Trifolium repens jetel plazivý  
Triticum sativum pšenice setá 
Tussilago farfara podběl lékařský 
Typha latifolia orobinec širolistý 

Urtica dioica kopřiva dvoudomá 
Vaccinium myrtillus brusnice borůvka  

Verbascum thapsiforme divizna velkokvětá 
Veronica arvensis rozrazil rolní 
Veronica chamaedrys rozrazil rezekvítek 
Veronica officinalis rozrazil lékařský 
Vicia sativa vikev setá 
Vicia sepium vikev plotní 
Viola arvensis violka rolní 
Viola riviniana violka Rivinova 
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1 Charakteristika záměru 
 
Předložené biologické posouzení si klade za cíl zhodnotit vliv záměru pokládky 
produktovodu DN 500 mezi obcí Radostín u Havlíčkova Brodu a obcí Potěhy (celkem 26 km) 
na vybrané skupiny živočichů. Počátkem stavby je stávající areál koncového zařízení 
Radostín a koncem stavby je stávající areál ČS Nové Město u Kolína. V tomto posouzení je 
však hodnocen pouze úsek Radostín – Potěhy. Navržená trasa nového potrubí je vedena v 
těsném souběhu se stávajícím potrubím DN 500. 
Trasa intenzifikace ropovodu - nové potrubí DN 500 je navržena do zabezpečovacího pásma 
stávajícího ropovodu (5 m na každou stranu). Obecně je trasa uložena vpravo od stávajícího 
potrubí ve směru toku. Šířky pracovních pruhů budou s ohledem na světlosti potrubí navrženy 
takto: v úsecích se snímáním ornice - 20 m, v lesních úsecích -16 m. Pracovní pruhy budou 
rozšířeny v místě otoček, u přechodů silnic, u vodotečí a v místech horizontálních změn trasy. 
Ornice bude uložena v rámci pracovního pruhu, odděleně od ostatního výkopu z rýhy. Po 
provedení výstavby bude ornice vrácena do pracovního pruhu a bude provedena odborná 
rekultivace pracovního pruhu. Stavba je umístěna na zemědělsky obdělávaných pozemcích a 
částečně prochází i lesními úseky. Přístup k celé plánované trase stavby je dobrý ze 
stávajících obslužných komunikací. Pro vlastní stavbu není potřeba provádět žádné zvláštní 
opatření. Pro příjezd staveništní dopravy na trasu ropovodu a k armaturním stanicím bude 
využito stávajících příjezdných komunikací. V rámci výstavby budou vybudovány provizorní 
sjezdy z veřejných komunikací. Trasa ropovodu je navržena v souběhu se stávajícím 
ropovodem a dalšími produktovody, takže v terénu již existuje ochranné pásmo široké asi 30 
metru. Podchody pod vodními toky jsou navrženy shybkou pode dnem vodoteče. Krytí 
produktovodu je určeno dle ČSN 65 0204. Ta předepisuje min. 1,20 m u splavných toků (na 
vymezeném území se nevyskytují) a 0,60 m u nesplavných, pokud správce neurčí jinak. Proti 
vyplavení bude potrubí opatřeno zatěžovacími pytli se směsí písku a cementu. Součinitel 
bezpečnosti proti vyplavení je 1,25. Po zasypání shybky se upraví dno, svahy koryta a 
břehové části do původního stavu předepsaného správcem vodoteče. 
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2 Charakteristika vyběru skupin a metodika  
 
2.1 Výběr monitorovaných skupin živočichů a stanovišť 
 
Průzkum byl zaměřen na lokálně či přechodně prostorově vázanou faunu nacházející se 
v ochranném pásmu projektu a nejbližším okolí. Významnejší ovlivnění vegetace mimo 
vymezený prostor se nepředpokládá. 
S ohledem na charakter záměru, jeho dočasnost, lokální omezenost, byly vybrány modelové 
skupiny obojživelníků a plazů, skupiny ptáků vázané na záměrem ovlivněné specifické 
elementy krajiny a makrozoobentosu v křížených vodotečích. Liniové elementy v krajině a 
jejich výstavba obvykle souvisejí s fragmentací biotopů, likvidací hodnotných stanovišť, 
omezením migračních koridorů, úpravou podmínek širšího okolí záměru, např. změna hladiny 
podzemní vody. Stavba produktovodu využívá již předchozí výstavbou pozměněný koridor, 
který je však v současnosti již znovuosídlen druhy z okolních i specifických stanovišť jako 
jsou např. mokřady. Zásah do stávajících biotopů bude tedy prostorově značně omezený a 
dočasný. Jako vhodnými modelovými skupinami, které mohou prozradit něco o úrovni 
ovlivnění zájmového prostoru jsou skupiny živočichů s vysokou vazbou na stanoviště. 
Takovými skupinami mezi obratlovci jsou nepochybně obojživelníci a následně plazi. 
V rámci základního legislativního předpisu, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., jsou obojživelníci (a plazi) chráněni 
zejména druhovou ochranou, přičemž ta se ještě dále dělí na tzv. obecnou (chráněny jsou 
všechny druhy organismů) a zvláštní (chráněny jsou druhy uvedené v Přílohách č. II a III 
vyhlášky). Je zřejmé, že základem ochrany obojživelníků a plazů je ochrana jejich vhodných 
biotopů, vodních ploch, které slouží jako rozmnožovací plochy, ale také hodnotných 
terestrických stanovišť. Vhodnou metodou monitoringu obojživelníků proto byl noční 
monitoring (22:00-2:00) vokalizujících samců, sledování počtu snůšek (jedna obvykle 
odpovídá jedné samici) a pochopitelně přímá pozorování či odlov podběrákem pro přesnou 
determinaci. Ve vyšších polohách sledované oblasti lze ze skupiny vodních skokanů 
sporadicky očekávat skokany krátkonohé častěji pak zelené. Nicméně obvykle tvoří smíšené 
populace, na některých lokalitách se tedy mohou objevovat současně. Přesné zjištění proporce 
obou druhů by vyžadovalo masivní odlovy což není pro potřeby posouzení nezbytné. Plazi 
byli monitorováni na vhodných stanovištích okrajů porostů, břehů vodotečí, okrajů cest nebo 
deponií kamenů či zeminy.  
S ohledem na zemědělsky využívanou krajinu v okolí záměru byly sledovány formou 
stacionárních bodů druhy pěvců s vazbou na křovinné porosty či liniovou vegetaci 
sledovaných křížení se záměrem. U jednotlivých bodů jsou uvedeny pouze druhy, které záměr 
může na daném úseku ovlivnit a současně podléhají druhové ochraně v souvislosti 
s potřebnou žádostí o výjimku. 
Trasa plánované stavby ropovodu kříží na posuzovaném úseku 15 vodotečí. Na základě 
předběžného terénního šetření bylo vytipováno 11 míst na kterých bylo provedeno 
podrobnější hydrobiologické posouzení. Na těchto místech byl posouzen charakter a stav 
dotčených vodotečí. Makrozoobentos pak na základě ČSN dobře charakterizuje stav a 
význam vodotečí a jasně definuje vliv plánovaného záměru.  
 
2.2 Metodický přístup 
 
Jelikož je délka zájmového území značná, nebylo možno pokrýt monitoringem celé území. 
Proto bylo vybráno 17 oblastí, které se z hlediska předpokládaného křížení se záměrem jevily 
jako významnější. Celkově bylo rekognoskováno 24 stanovišť, některá z nich byla při zběžné 
terénní prohlídce vyloučena jako stanoviště bez potenciálního ovlivnění a nebyla blíže 
posuzována (zejm. stromořadí podél drobných komunikací). Minimální pozornost byla 
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věnována oblastem bez významných biokoridorů, lesních celků, vodních ploch či toků, tedy 
obecně neatraktivním stanovištím pro výše uvedené skupiny. Lokality (24) byly vybírány 
podle leteckých snímků 1:5000 a pozorovací stanoviště byly voleny vždy na místech křížení 
s některým z přirozených biokoridorů či biocenter (vodoteče, liniový porost, lesní celek, 
mokřad). Terénní práce probíhaly ve dnech 1.-2.5., 6.5. a 19.-20.5. 2007 a byly zaměřeny na 
předběžné vymezení zájmových ploch (křížení) pro podrobnější aplikaci vzorkovacích metod 
pro podchycení jarního aspektu ve vymezené oblasti. Akce na počátku měsíce května byly 
věnovány zejména dennímu i nočnímu monitoringu obojživelníků a 19.5. byly vyšetřeny 
křížené vodoteče s ohledem na kvalitu toku a makrozoobentos. 
Herpetologicko - batrachologické pozorování bylo prováděno během všech akcí na 
uvedených 17 stanovištích a na každém bodu alespoň dvakrát v odlišných termínech. Vhodné 
načasovaní monitoringu umožnilo definovat možné migrační koridory včetně intenzity jejich 
využívání, dále pak reprodukční význam vodotečí popřípadě blízkých stojatých vod. 
S ohledem na nízké absolutní počty obojživelníků a plazů nebyla možná kvantifikace jinak 
než výčtem nalezených jedinců příslušného druhu. 
Pro účely posouzení stavu byl odebrán vzorek makrozoobentosu ruční sítí dle ČSN EN 27828 
(75 7703). Při tomto odběru se rukou či nohou rozrušuje substrát dna toku, obrací a oplachují 
se kameny a takto uvolnění vodní bezobratlí jsou proudem strháváni do sítě držené 
bezprostředně po proudu od místa odběru. Přednostně se vzorkuje v peřejnatých úsecích toku 
a to tak, aby byly zahrnuty různé přítomné mikrohabitaty. Vzorek byl pak ze sítě vysypán na 
bílou fotografickou misku s vodou a jednotliví zástupci makrozoobentosu byli vybráni do 
zkumavek a fixováni formaldehydem do výsledné 4% koncentrace. Fixovaný vzorek byl 
následně v laboratoři roztříděn do taxonomických skupin a jednotliví zástupci 
makrozoobentosu determinováni podle příslušné determinační literatury (ČSN 75 7714). 
Orientačně byla vyhodnocena jakost vody stanovením stupně saprobity (ČSN 75 7716) a 
následným zařazením do třídy jakosti (ČSN 75 7221).  

Seznam jednotlivých křížení s vodotečemi, vyznačené byly podrobeny hydrobiologickému 
průzkumu. 
Okres Havlíčkův Brod (Kraj Vysočina) 
Staničení (km) Potok - název 
0,970 Přítok Bahenského potoka 
1,430 Bahenský potok 
2,220 Přítok Skuhrovského potoka 
2,700 Přítok Skuhrovského potoka 
2,900 Skuhrovský potok 
4,880 Přítok Lužického potoka 
5,570 Přítok Lužického potoka 
7,600 Přítok Jiříkovského potoka 
9,150 Přítok Jiříkovského potoka 
10,400 Jiříkovský potok 
11,850 Přítok Jiříkovského potoka 
12,400 Přítok Jiříkovského potoka 
13,630 Vohánčický potok a jeho přítok 
14,650 Vohánčický potok  
17,560 Vohánčický potok 
19,220 Potok Výrovka 
20,590 Římovický potok 
 
Okres Kutná Hora (Středočeský kraj) 
Staničení ( km) Potok - název 
21,880 Římovický potok 



3 Popis stanovišť dotčených záměrem s popisem ovlivnění  
 
 
V následujícím přehledu stanovišť – křížení je uveden popis lokalit, které byly během 
terénních akcí podrobněji sledovány. Pro každé stanoviště jsou uvedena i potenciální rizika, 
způsob jak jim předejít a volba vhodného kompenzačního postupu v kontextu s plánovaným 
realizačním schématem.  
 
 
Bod 1)  
Lokalizace:  
Křížení nefunkčního lokálního biokoridoru podél Bahenského potoka, staničení cca 1,3 km 
Popis stanoviště:  
Luční částečně podmáčené porosty, fragment vzrostlých stromů, silně regulovaná vodoteč – 
dvojité větvení 
Charakteristika:   
Velmi drobný potok, který v postiženém úseku protéká loukou z výše položené mokřiny, 
napájen je patrně i melioračními zdroji. Je zcela vydlážděn kamenem či vyložen žlabem a 
směrově upraven. Je negativně ovlivněn splachy z polí. Je také značně zatížen znečištěním 
z blízké deponie chlévské mrvy. Takto ovlivněné společenstvo makrozoobentosu je 
nevyrovnané a obsahuje řadu druhů tolerujících organické znečištění. Saprobita odpovídá 
horší ß-mesosaprobitě, což je voda znečištěná (III. třída jakosti vody). Nelze předpokládat že 
by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu společenstva makrozoobentosu. Tok není pro 
obojživelníky vhodný jako životní ani reproduční stanoviště, pouze dočasně může sloužit jako 
migrační koridor na podmáčenou louku. Ta je sice z části ruderalizována a znečištěna splachy 
z chlévského odpadu deponovaného v mírném svahu nad mokřinou, nicméně s ohledem na 
okolní biotopy je hodnotnou. Noční monitoring doložil pouze výskyt ropuchy obecné (hlas) – 
ohrožený druh a skokana hnědého, oba lokalitu využívají patrně pouze přechodně a jsou 
vázány spíše na fragmenty porostů dřevin v okolí již mimo plochu záměru. 
Ovlivnění:  
Realizací záměru dojde k likvidaci velké části mokřadního lučního společenstva a tedy 
obojživelníky využívaného stanoviště a nelze vyloučit ani změnu vodního režimu, která 
znemožní regeneraci stávajícího společenstva. 
Doporučení:  
Zachování melioračního systému, aby nedošlo k odvodnění, zeminu deponovat mimo 
podmáčená stanoviště. Výkop nerealizovat v období počátek dubna až polovina května 
s ohledem na možnou koncentraci žab v době migrace k reprodukčním stanovištím. Po 
dokončení stavby zamezit zarůstání invazními keři a vzrostlými bylinami. 
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Bod č.1 - Pohled ze Z, lesní fragment, podmáčená louka před lesní enklávou vlevo, vodoteč 
vpravo. 
 

 
 
Bod 2)  
Lokalizace:  
Louka po stranách výtoku z drobného rybníčku pod obcí Olešná, přítok Skuhrovského potoka, 
staničení 2,22 km. 
Popis stanoviště:  
Luční částečně podmáčené porosty, z části ruderalizované, silně regulovaná vodoteč, přítok 
z čističky, chybí dřevinný porost. 
Charakteristika:   
Velmi drobný potok, který v postiženém úseku protéká loukou a je zcela vydlážděn kamenem 
a směrově upraven. Je negativně ovlivněn soustavou rybníků z nichž alespoň některé jsou 
pravděpodobně obhospodařované. Je také značně zatížen znečištěním z obce Olešná. Takto 
ovlivněné společenstvo makrozoobentosu je velmi nevyrovnané a obsahuje řadu druhů 
tolerujících organické znečištění. Saprobita odpovídá horší ß-mesosaprobitě, což je voda 
znečištěná (III. třída jakosti vody). Nelze předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé 
zhoršení stavu společenstva makrozoobentosu. Tok není pro obojživelníky vhodný jako 
životní ani reproduční stanoviště, pouze dočasně může sloužit jako migrační koridor do 
soustavy rybníků. Ve spodním rybníčku byl zjištěn výskyt skokana zeleného (silně ohrožený 
druh, více ks). Při noční kontrole byla zaslechnuta rosnička zelená (silně ohrožený druh, 
1M). Při kontrole 19.5. byl ve spodním rybníčku pozorován čolek obecný při nádechu (silně 
ohrožený, 1F). Nalezeny zbytky snůšek zelených skokanů a pulci. Rybník  je však osazen 
rybami, budoucnost populace obojživelníků je proto nejistá. 
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Ovlivnění:  
Pouze fyzická likvidace jedinců při stavbě, zvýšená v případě nevhodného načasování 
realizace výkopu a pokládky. 
Doporučení:  
Realizací záměru dojde pouze k dočasnému přerušení vodoteče. Při výkopových pracích je 
nutno zabránit jakémukoliv poškození hráze spodního rybníka a načasovat přerušení 
potenciálního migračního koridoru jakým vodoteč je mimo jarní období (do konce května).  
 
Bod č. 2 – Pohled na nejspodnější rybník v soustavě v obci Olešná, z východní strany tedy 
z pohledu fotografa za rybníkem povedou výkopové práce pod hrází. 
 

 
 
Bod 3)  
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s přítokem Skuhrovského potoka, staničení 2,7 km, dále vedení pásem 
louky podél stromové liniové vegetace. 
Popis stanoviště:  
Luční porosty, z části ruderalizované, silně regulovaná vodoteč, chybí dřevinný porost. 
Charakteristika:   
Velmi drobný potok, který v postiženém úseku protéká loukou a je zcela vydlážděn kamenem 
a směrově upraven. Je negativně ovlivněn splachy z okolních polí a vyústěním melioračního 
systému. Výsledkem je nevyrovnané společenstvo makrozoobentosu odpovídající ß-
mesosaprobitě a vodě mírně znečištěné (II. třída jakosti vody). Vzhledem k charakteru toku a 
jeho společenstva makrozoobentosu nelze předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé 
zhoršení stavu. Tok není pro obojživelníky vhodný jako životní ani reproduční stanoviště, 
pouze dočasně může sloužit jako migrační koridor do rybníku na toku Skuhrovského potoka a 
do blízkosti pásů dřevin. Nález jediného jedince skokana hnědého.  



Bartonička Tomáš: Intenzifikace ropovodu; Zoologické posouzení vlivu záměru 

 

 10

Ovlivnění:  
Pouze omezená fyzická likvidace obojživelníků při stavbě, zvýšená pravděpodobnost 
negativního vlivu v případě nevhodného načasování realizace výkopu a pokládky do jarního 
období.  
Doporučení:  
Načasovat přerušení potenciálního migračního koridoru jakým vodoteč je mimo jarní (a 
současně i hnízdní) období (počátek dubna – min. polovina června). Tímto bude omezeno i 
rušení hnízdících pěvců v okrajových částech pracovního pruhu. 
 
Bod 4) 
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu se Skuhrovským potokem v místě mostku, staničení 2,9 km, dále 
vedení pásem louky. 
Popis stanoviště:  
Oblast je podmáčená zarůstající louka v nivě potoka, v místech průchodu ropovodu je díky 
současnému přemostění přerušen pás břehové vegetace, ruderalizace není tak rozsáhlá jako u 
předchozích podmáčených stanovišť. 
Charakteristika:   
Drobný potok protékající loukou pod rybníkem a v postiženém úseku (i pod a nad ním) zcela 
vydlážděný a směrově upravený. V místě křížení s ropovodem je potok navíc výrazně 
negativně ovlivněn intenzivně obhospodařovaným rybníkem. Výsledkem je nevyrovnané 
společenstvo makrozoobentosu odpovídající ß-mesosaprobitě a vodě mírně znečištěné (II. 
třída jakosti vody). Vzhledem k charakteru toku a jeho společenstva makrozoobentosu nelze 
předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu. 
Tok není pro obojživelníky vhodný jako životní ani reproduční stanoviště, pouze dočasně 
může sloužit jako migrační koridor do rybníku na toku Skuhrovského potoka a do blízkosti 
pásů dřevin. Nález dvou jedinců skokana hnědého a jedince skokana zeleného (silně 
ohrožený druh). V blízkých keřích hnízdí pěnice pokřovní a hnědokřídlá. V noci byl 
zaznamenán hlas samce chřástala polního z okolních ploch (silně ohrožený druh, 1M). 
V místě záměru však nehnízdí. 
Ovlivnění:  
Dojde k likvidaci celého podmáčeného pásu mezi liniovou vegetací. Pravděpodobně bude 
ovlivněn vodní režim plochy a může dojít k odvodnění. Rušení hnízdění pěvců v blízkosti a 
zejména chřástala, který může být hnízdně vázán na vlhkou louku. 
Doporučení:  
Načasovat přerušení potenciálního migračního koridoru Skuhrovského potoka mimo jarní 
migrace obojživelníků (období počátek dubna – polovina května). S ohledem na chřástala 
polního minimalizovat ovlivněnou plochu, zachovat podmáčený stav a po pokládce uvést do 
původního stavu. S pracemi započít až v druhé polovině roku.  
 
Bod 5) 
Lokalizace:  
Křížení lokálního biokoridoru, v místě vyústění průseku se mění z JV přicházející funkční 
biokoridor v JZ směrem pokračující nefunkční biokoridor, křížení trasy ropovodu s cípem 
lesa a přítokem Lužického potoka, staničení 4,00 - 4,880 km. 
Popis stanoviště:  
Zachovalá větvící se vodoteč svírající lesní enklávu, v místě pokládky průsek lesem 
s náletovými dřevinami, v těsné blízkosti mokřadní louka 
Charakteristika:   
Drobný potok tekoucí po okraji lesa je v místě křížení s ropovodem vydlážděn. Úsek 
bezprostředně nad a pod místem křížení však opevněn není, je jen směrově upraven. V povodí 
potoka není žádný významnější zdroj znečištění (do úvahy připadají jen splachy z polí) a 
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proto je zde poměrně bohaté a vyvážené společenstvo makrozoobentosu. Tok je nejčistší ze 
zkoumaných toků (oligosaprobita) a lze jej zařadit do I. třídy jakosti vody (tj. voda 
neznečištěná). I přesto by stavba, při dodržení všech zásad a pracovních postupů uvedených 
v projektu investora, neměla způsobit dlouhodobé zhoršení stavu. Tok pro obojživelníky 
vhodný jako životní i reproduční stanoviště (nálezy snůšek, zbytků, v tišinách vymletých 
v původně dlážděném a napřímeném toku, dočasně slouží jako migrační koridor. Nález šesti 
jedinců skokana zeleného (silně ohrožený druh), jedince s. krátkonohého (silně ohrožený 
druh) a dvou jedinců s. hnědého. Dále byl pozorován jeden jedinec užovky obojkové 
(ohrožený druh) a v průseku dva jedinci ještěrky živorodé (silně ohrožený druh). 
Z významnější savců nalezen trus ondatry pižmové. Při nočním pozorování doplněna 
poslechem ropucha obecná (ohrožený druh).   
 
Bod č. 4 – Pohled na Skuhrovský potok pod rybníkem s vydlážděným korytem. 
 

 
 
Ovlivnění:  
Dojde k likvidaci některých stanovišť využívaných ještěrkami. V místě kde průsek přechází 
do otevřeného pole přes přítok Lužického potoka je vodoteč již z předešlých úprav 
vydlážděna, nebude tedy podobným zásahem významně ovlivněna.  
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Doporučení:  
Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo jarní migrace obojživelníků, období 
počátek dubna – polovina května). Trasa ropovodu překračuje i levostranný přítok tohoto toku 
(cca km 4,7 – na okraji lesa) kde je na levém břehu pod trasou drobné mokřadní prameniště. 
V tomto místě doporučuji vybagrovanou zeminu vysýpat na druhou stranu výkopu, aby tento 
biotop nebyl zničen. 
 
Bod č. 5 – Ukázka průtoku přítoku Lužického potoka s částí břehové vegetace vpravo 
přecházející v lesní enklávu. 
 

 
 
Bod 6) 
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s loukou a přítokem Lužického potoka, staničení 5,57 km. 
Popis stanoviště:  
Zachovalá mezofilní louka s místy vlhčími stanovišti. Vodoteč je regulovaná a napřímená.  
Charakteristika:   
Velmi drobný potok uprostřed louky, který je negativně ovlivněn kompletním vydlážděním a 
částečně i výše položeným rybníkem. Díky tomu je společenstvo makrozoobentosu poměrně 
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nevyrovnané a odpovídá hranici mezi oligosaprobitou a ß-mesosaprobitou a tedy i hranici 
mezi neznečištěnou a mírně znečištěnou vodou (I. a II. třída jakosti). Vzhledem k charakteru 
toku a jeho společenstva makrozoobentosu nelze předpokládat že by stavba způsobila 
dlouhodobé zhoršení stavu. Místy tůňky s téměř stojatou vodou skýtají reprodukční možnosti 
obou skupinám skokanů (vodních i hnědých). Pozorován jeden jedinec skokana krátkonohého 
(silně ohrožený druh). Vodoteč má patrně i význam jako koridor spojující blízký rybník 
v obci Kámen u Habrů a lesní komplexy na východě, což má význam zejména pro hnědé 
skokany. Rybník je však silně osazen rybami, proto je přežívání populace larev žab velmi 
nízké.   
Ovlivnění:  
Dojde k likvidaci některých vlhčích stanovišť s nízkou obecnou hodnotou, avšak s ohledem 
na okolní otevřené plochy mohou být významným reziduem. Vodoteč nebude významně 
ovlivněna. 
Doporučení:  
Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo jarní migrace obojživelníků, období 
konec března – polovina května). Neměl by být upraven průtok vodoteče, zachovat nádrže 
s téměř stojatou vodou. Zachovat podmáčení stavbou zasažených partií. 
 
Bod č. 6 – Mezofilní louka s pohledem na průsek lesem a napravo přítok Lužického potoka 
 

 
 
 
Bod 7) 
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s nivní loukou a přítokem Lužického potoka, staničení 7,6 km, kříží 
LBC. 
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Popis stanoviště:  
Zachovalá mezofilní louka s místy vlhčími stanovišti a porosty vrb mezi dvěma rybníky. 
Vodoteč je regulovaná a napřímená.  
Charakteristika:   
Velmi drobný potok krajem louky, který je negativně ovlivněn kompletním vydlážděním a 
částečně i výše položeným rybníkem. Díky tomu je společenstvo makrozoobentosu poměrně 
nevyrovnané a odpovídá hranici mezi oligosaprobitou a ß-mesosaprobitou a tedy i hranici 
mezi neznečištěnou a mírně znečištěnou vodou (I. a II. třída jakosti). Vzhledem k charakteru 
toku a jeho společenstva makrozoobentosu nelze předpokládat že by stavba způsobila 
dlouhodobé zhoršení stavu. Významný je zejména horní rybník, který poskytuje reprodukční 
stanoviště skokanům hnědým (Rana temporaria), podle nálezů nahloučených zbytků snůšek 
již po rozplavání larev. Dále byli pozorováni 4 jedinci skokana krátkonohého (silně ohrožený 
druh) a jedinec užovky obojkové (ohrožený druh). Lze předpokládat i přítomnost ocasatých 
obojživelníků a to s celkově dobrým přežíváním díky málo početné rybí osádce.   
Ovlivnění:  
Dojde k likvidaci nivní louky společně s porosty vrb a dojde k zvýšení izolace biocentra od 
lesního komplexu východním směrem. Komplex obou rybníků a louky hraje významnou roli 
jako reziduální ekosystém v jinak intenzivně využívané krajině. Vodoteč nebude významně 
ovlivněna. 
Doporučení:  
Záměr ropovodu přeložit východním směrem na okraj lesa a pole tak, aby neovlivnil nivní 
louku ani horní rybník s kvalitním litorálem. Trasa musí být vedena v bezpečné pracovní 
vzdálenosti, aby nedošlo k poničení východního okraje rybníka.  
 
Bod č. 7 – Horní rybník, za kterým se rozkládá sečená nivní louka 
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Bod 8)  
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s fragmentem nivní louky podél přítoku Jiříkovského potoka, 
staničení 9,15 km. 
Popis stanoviště:  
Záměr kříží drobnou částečně zazeměnou vodoteč s přirozeným dnem, v blízkosti křížení je 
také veden po lesním okraji.  
Charakteristika:   
Velmi drobný potok místy kompletně překrytý vegetací. V některých úsecích s tůňkami 
vhodnými pro reprodukci skupiny hnědých skokanů. V suchých periodách může zcela 
vyschnout. Společenstvo makrozoobentosu je poměrně nevyrovnané a je charakterizováno 
přechodem mezi oligosaprobitou a ß-mesosaprobitou a tedy vodou neznečištěnou a mírně 
znečištěnou (I. a II. třída jakosti). To je patrně způsobeno eutrofními splachy díky 
melioračnímu systému ústícímu do prameniště. V blízkosti vodoteče i na okraji lesa bylo 
pozorováno několik ještěrek živorodých a jedinec slepýše křehkého (oba druhy v kategorii 
silně ohrožený druh).  
Ovlivnění:  
Vodoteč nebude významně ovlivněna. Potenciální rušení ptáků hnízdících v ekotonálních 
partiích lesa 
Doporučení:  
Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo jarní migrace obojživelníků, období 
konec března – polovina května). Neměl by být upraven průtok vodoteče, zachovat stávající 
meliorační systém, zachovat tůně s téměř stojatou vodou. Stavební činnost realizovat v druhé 
polovině roku.  
 
Bod č. 8 – Jedna z tůní na přítoku Jiříkovského potoka  
 

 



Bod 9) 
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s Jiříkovským potokem, staničení 10,4 km. 
Popis stanoviště:  
Záměr kříží významnější vodoteč se zpevněným dnem, olšina s převážně nepůvodním 
bylinným patrem s převahou ruderálních prvků.   
Charakteristika:   
Potok je v místě křížení s ropovodem přehrazen a jeho charakter je tak výrazně modifikován. 
Koryto toku pod přehrazením je čerstvě vyčištěno od sedimentů a tak je odkryto kamenné 
opevnění dna i břehů. Přirozený, meandrující, charakter má potok až několik desítek metrů 
nad místem křížení, kde je v jeho nivě po obou stranách rozvinut i doprovodný porost dřevin. 
V povodí potoka je několik obcí i rybníků a tak i společenstvo makrozoobentosu odpovídá 
vodě mírně znečištěné (II. třída jakosti) a  ß-mesosaprobitě. Vzhledem k tomu, že charakter 
toku je v místě křížení s trasou ropovodu a v jeho bezprostředním okolí již výrazně 
modifikován, nelze předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu. 
Z žab byli registrováni dospělí jedinci skokana hnědého a ostronosého (silně ohrožený druh) 
s možností reprodukce v nivě v tůních mimo hlavní tok. V toku silná populace pstruha 
obecného f. potoční. Při noční kontrole poslech rosničky zelené (silně ohrožený druh, 1M) 
V blízkosti vodoteče na zpevněných okrajích bylo pozorováno několik ještěrek živorodých 
(silně ohrožený druh).  
Ovlivnění:  
Vodoteč nebude významně ovlivněna, zůstane-li zachováno přehrazení a nebude-li 
pokračovat narovnání toku a dláždění kamenem jak v úseku směrem na sever. 
Doporučení:  
Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo jarní migrace obojživelníků, (období 
konec března – polovina května). Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z důvodu 
minimalizace rušení hnízdících ptáků.  
 
Bod č. 9 – Přehrazení Jiříkovského potoka v místě křížení s ropovodem 
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Bod 10) 
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu bezejmennou vodotečí – přítoku Jiříkovského potoka, staničení 12,4 
km. 
Popis stanoviště:  
Záměr kříží drobnou vodoteč se zpevněným dnem spojující eutrofizovaný rybník v otevřeném 
poli s mokřady a komplexem rybníků u obce Habry.  
Charakteristika:   
Rybník, ze kterého vytéká křížená vodoteč je osazen rybami, a proto je jeho význam pro 
reprodukci obojživelníků nízký. Byli zde poslechem registrováni samci skokanů zelených 
(silně ohrožený druh), avšak v malém počtu. Přestože jak vodoteč tak rybník nemají velký 
význam leží na ose komunikující s mokřadními stanovišti a dalšími rybníky v blízkosti obce 
Habry odkud sem mohou dočasně migrovat zejména některé žáby, které jinak ve zcela 
otevřené polní kultuře nenacházení vhodná životní stanoviště. Mohou tedy ve vodoteči a 
rybníku přežívat, přestože reprodukce zde bude velmi limitována. Na vodoteči nebyl 
proveden hydrobiologický průzkum, lze však předpokládat, že stav vody a bude díky přítoku 
z eutrofizovaného rybníku podobný jako u bodů 1 a 2. 
Ovlivnění:  
Vodoteč nebude významně ovlivněna, propojení s mokřady u obce Habry by mělo být 
zachováno 
Doporučení:  
Bez doporučení 
 
Bod č. 10 – Přítok Jiříkovského potoka spojující eutrofizovaný rybník v poli s komplexem 
rybníků a mokřadů u obce Rybníček u Habrů 
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Bod 11)  
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s Vohánčickým potokem, loukou a liniovou zelení podél cesty a 
přítoku Vohánčického potoka, staničení 13,6 – 14,0 km. 
Popis stanoviště:  
Záměr kříží drobnou vodoteč se zpevněným dnem, nivní olšina s ruderálními prvky, místy 
charakter příkopu u cesty. V blízkosti dva rybníky. 
Charakteristika:   
Křížený přítok Vohánčického potoka spojuje malý rybníček za obcí Frýdnava s větším 
rybníkem přímo v obci. Přestože jsou porostní společenstva okolí vodoteče silně 
ruderalizovaná mají význam v úkrytové a potravní nabídce ve srovnání s okolím. Rybníček za 
obcí ležící na přítoku Vohánčického potoka je osídlen slabou populací skokanů zelených 
(silně ohrožený druh) a přítok slouží jako migrační koridor mezi rybníkem v obci a dále 
s vlastní nivou Vohánčického potoka a rozsáhlého lesního celku. Při noční kontrole 
zaznamenána vokalizace ropuchy obecné (ohrožený druh). V křížených pásech liniové 
vegetace hnízdí ťuhýk obecný (ohrožený druh, min. jeden pár). Společenstvo 
makrozoobentosu odpovídá vodě mírně znečištěné (II. třída jakosti) a  ß-mesosaprobitě. 
Vzhledem k tomu, že charakter toku je v místě křížení s trasou ropovodu a v jeho 
bezprostředním okolí již výrazně modifikován, nelze předpokládat že by stavba způsobila 
dlouhodobé zhoršení stavu. 
Ovlivnění:  
Vodoteč nebude významně ovlivněna. Budou vykáceny některé náletové stromy a keře avšak 
v již otevřeném průseku. Dopad bude zanedbatelný.   
Doporučení:  
Načasovat přerušení migračního koridoru přítoku mimo jarní migrace obojživelníků, (období 
konec března – polovina května). Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z důvodu 
minimalizace rušení hnízdících ptáků.  
 
Bod č. 11 – Přítok Vohánčického potoka u obce Frýdnava 
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Bod 12)    
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s funkčním LBK Vohánčický potok, loukou a lesním komplexem, 
staničení 14,5 – 14,7 km. 
Popis stanoviště:  
Pruh záměru prochází průsekem ve smrkovém porostu a napojuje se na nivu Vohánčického 
potoka.   
Charakteristika:   
Křížený přítok Vohánčického potoka a jeho niva je otevřená z jedné strany lemovaná olšemi. 
Louka na protějším svahu je pravidelně sečená a hnojená, což ovlivňuje kvalitu vody v potoce, 
kdy můžeme hovořit o toku mírně znečištěném (II. třída jakosti) a  ß-mesosaprobitě. 
V průseku byla na několika místech pozorována ještěrka živorodá (silně ohrožený druh). 
Náletové dřeviny v průseku i na jeho okrajích neposkytují významnější úkrytovou nabídku. 
Jako možná alternativní stanoviště v tomto ohledu dobře poslouží porosty olší níže podél 
potoka. V nivě potoka nalezen jedinec skokana zeleného (silně ohrožený druh).  
Ovlivnění:  
Vzhledem k tomu, že charakter toku je v místě křížení s trasou ropovodu a v jeho 
bezprostředním okolí již výrazně modifikován, nelze předpokládat že by stavba způsobila 
dlouhodobé zhoršení stavu. Budou vykáceny některé náletové stromy a keře avšak v již 
otevřeném průseku. Dopad bude zanedbatelný.   
Doporučení:  
Mezi body 12 a 13 18 záměr těsně míjí funkční LBC Velké a Malé Zrcadlo, rybníky 
s možným výskytem obojživelníků zejm. žab. V důsledku toho stavbu v jejich blízkosti a 
taktéž přerušení Vohánčického potoka realizovat mimo jarní migrace obojživelníků (období 
konec března – polovina května). Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost 
realizovat v druhé polovině roku z důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků.  
 
Bod č. 12 – Průsek lesním komplexem, v popředí na okraji porostu Vohánčický potok. 
 

 



Bod 13) 
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s funkčním LBK Vohánčický potok, jeho nivou a přilehlou vlhkou 
loukou, staničení 17,5 – 17,7 km. 
Popis stanoviště:  
Pruh záměru protíná údolí nivy Vohánčického potoka. Jižním směrem je dobře patrný 
odlesněný pruh v místech dřívější pokládky produktovodu. Tok tvoří spojnici mezi 
intravilánem Golčova Jeníkova a lesního komplexu na JZ.  
Charakteristika:   
Potok je v místě křížení s trasou ropovodu směrově upraven a jeho břehy jsou zpevněny 
kamennou rovnaninou. Výše po toku má koryto širší a přirozenější charakter se střídáním 
peřejí a tůní a není nijak opevněno. Společenstvo makrozoobentosu je poměrně bohaté a 
vyrovnané a odpovídá horší oligosaprobitě, což znamená, že jde o vodu neznečištěnou (I. 
třída jakosti). V průseku na zmiňovaném svahu byla na několika místech pozorována ještěrka 
živorodá a dva jedinci slepýše křehkého (oba do kategorie silně ohrožený druh). Náletové 
dřeviny v průseku i na jeho okrajích neposkytují významnější úkrytovou nabídku. V nivě 
potoka nalezen dospělý jedinec skokana ostronosého (silně ohrožený druh). Tok je mělký, 
výše již bez kamenné rovnaniny s minimem míst s pomalu tekoucí či stojatou vodou. Patrně 
tedy neslouží jako reprodukční stanoviště. V blízkých keřích hnízdí pěnice černohlavá 
(min.dva páry). V noci byl zaznamenán hlas samce chřástala polního (silně ohrožený druh, 
1M). V místě záměru nehnízdí, pravděpodobně však někde v nivě potoka výše proti proudu. 
Ovlivnění:  
Bezprostředně pod místem předpokládané stavby (křížení) je však potok pod fotbalovým 
hřištěm zatrubněn a dále vtéká do rybníků. Je v tomto úseku tedy řada vlivů, které výrazně 
mění jeho přirozený charakter. Proto nelze předpokládat že by stavba výrazně negativně 
ovlivnila jeho dlouhodobý stav. Budou vykáceny některé náletové stromy a keře avšak v již 
otevřeném průseku. Dopad bude zanedbatelný.   
Doporučení:  
Přerušení Vohánčického potoka realizovat mimo jarní migrace obojživelníků (období konec 
března – polovina května). Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost 
realizovat v druhé polovině roku z důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků.  
 
Bod 14)   
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s lesním celkem a potokem Výrovka, dále navazuje křížení s lesním 
porostem a mezofilní loukou v sadu, staničení 19,22 – 19,80 km. 
Popis stanoviště:  
Pruh záměru protíná údolí nivy potoka Výrovky. Průsek je veden listnatým porostem a 
přechází v sad ovocných dřevin. V průseku v současnosti náletové dřeviny.  
Charakteristika:   
Potok je v místě křížení s trasou ropovodu směrově upraven a jeho břehy jsou zpevněny. 
Nebyl zde proveden hybrobiologický průzkum. Tok je využíván obojživelníky jako životní 
stanoviště, patrně se zde s výjimkou skupiny hnědých skokanů nejsou schopni rozmnožovat. 
Náletové dřeviny v průseku i na jeho okrajích neposkytují významnější úkrytovou nabídku. 
V nivě potoka nalezen dospělý jedinec skokana ostronosého (silně ohrožený druh) a 
hnědého. Dřeviny v sadu mohou nabízet hnízdní možnosti dutinovým a polodutinovým 
hnízdičům.  
Ovlivnění:  
Nelze předpokládat že by stavba výrazně negativně ovlivnila dlouhodobý stav toku. Budou 
vykáceny některé náletové stromy a keře včetně několika ovocných stromů. Dopad bude 
zanedbatelný.   
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Doporučení:  
Přerušení potoka realizovat mimo jarní migrace obojživelníků (období konec března – 
polovina května). Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat 
v druhé polovině roku z důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků. Po ukončení stavby 
uvést povrch do výchozího stavu. 
 
Bod 15)  
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu s LBK Římovického potoka, staničení 20,6 km. 
Popis stanoviště:  
Pruh záměru protíná Římovický potok obklopený pásem rákosiny v jinak zcela otevřeném a 
poli obklopeném prostoru, místy křovinná vegetace. 
 
Bod č. 15 – Pohled na rákosinový pás a keře v nichž zřejmě hnízdí pěnice vlašská a ťuhýk 
obecný. 
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Charakteristika:   
Jde o drobný směrově upravený potok tekoucí mezi poli. Je vydlážděn betonem a ovlivněn 
blízkým rybníkem. V místě křížení s trasou ropovodu je koryto zaneseno organickým 
materiálem a tvoří se tu tůňky, kde voda teče velmi pomalu. Břehy jsou zarostlé travinami, 
bylinami a rákosem, což produkuje další organický materiál který se v toku rozkládá a mění 
ve vrstvu bahna. Téměř stojatá voda a organický materiál způsobuje, že společenstvo 
makrozoobentosu indikuje hranici mezi α- a ß-mesosaprobitou, což odpovídá znečištěné vodě 
(III. třída jakosti). Vzhledem k charakteru toku a jeho společenstva makrozoobentosu nelze 
předpokládat, že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu z pohledu bezobratlých 
živočichů. Tok je v místě křížení osídlen slabou populací skokanů krátkonohých (silně 
ohrožený druh), pozorováno několik jedinců. Místy stojatá voda poskytuje vhodné 
reprodukční podmínky. Při noční  kontrole poslechem doložena přítomnost rosničky zelené 
(silně ohrožený druh). Na břehu a okraji pole pozorována ještěrka živorodá (silně ohrožený 
druh). Z významnějších pěvců pozorováno hnízdění min. jednoho páru pěnice vlašské (silně 
ohrožený druh) a ťuhýka obecného (ohrožený druh) v širším okolí křížení. 
Ovlivnění:  
Nelze předpokládat že by stavba výrazně negativně ovlivnila dlouhodobý stav toku, negativně 
ovlivněný výše položenými rybníky.  
Doporučení:  
Přerušení potoka realizovat mimo jarní migrace obojživelníků (období konec března – 
polovina května). Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat 
v druhé polovině roku z důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků. Po ukončení stavby 
uvést povrch do výchozího stavu. 
 
Bod č. 16 – Pohled na dvojité porosty křovin a ovocných stromů (hrušně) podél polní cesty 
 

 



Bod 16) 
Lokalizace:  
Křížení trasy ropovodu se starou polní cestou, staničení 21,35 km. 
Popis stanoviště:  
Pruh záměru kříží také oboustranné keřové porosty polní cesty.  
Charakteristika:   
V tomto bodě neproběhlo hydrobiologické posouzení toku díky jeho velkému zazemnění a 
zkalení vedením mezi poli a tedy nízkému významu. Naopak zvýšená pozornost byla 
věnována porostům lemujícím cestu. Bylo zde doloženo hnízdění min. po jednom páru pěnice 
černohlavé, pokřovní a ťuhýka obecného (ohrožený druh). Dále pak v křovinách hnízdí i 
sedmihlásek hajní.  
Ovlivnění:  
Potenciální rušení stavbou v době hnízdění výše uvedených pěvců. 
Doporučení:  
Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat v druhé polovině roku z 
důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků. Po ukončení stavby uvést povrch do výchozího 
stavu. 
 
Bod 17)   
Lokalizace:  
Křížení Římovického potoka (podruhé), staničení 21,90 km. 
Popis stanoviště:  
Zastíněný tok Římovického potoka a úzkým pásem rákosu obecného, v místě křížení porosty 
olší. 
Charakteristika:   
Průsek je čistý bez náletu. Při straně vzrostlé duby. Proti proudu vodoteče se niva lehce otvírá 
a skýtá více keřových porostů ve shlukových formacích. Jde o drobný směrově upravený 
potok, která je v místě křížení s trasou ropovodu, i po dlouhý úsek nad tímto místem, 
vydlážděn betonem. V tomto místě je opevněné koryto téměř bez nánosů a je porostlé 
vláknitými řasami. Společenstvo je vzhledem k charakteru toku poměrně nevyrovnané a 
odpovídá ß-mesosaprobitě a tedy mírně znečištěné vodě (II. třída jakosti). Pod místem křížení 
má však tok přirozenější charakter (neopevněný, s přirozeným substrátem a bohatším 
doprovodem dřevin) a proto je třeba minimalizovat negativní vliv stavby na nižší partie toku. 
V nivě potoka nalezen dospělý jedinec skokana ostronosého (silně ohrožený druh) a tři 
jedinci skokana krátkonohého (silně ohrožený druh). Skokani se v toku patrně i rozmnožují 
což doložily snůšky s. ostronosého. Dále pozorována samice ještěrky živorodé (silně 
ohrožený druh). Z významnějších pěvců v okolí hnízdí mlynařík dlouhoocasý, pěnice 
slavíková a hnědokřídlá, cvrčilka říční. 
Ovlivnění:  
Nelze předpokládat že by stavba způsobila dlouhodobé zhoršení stavu společenstva 
makrozoobentosu v tomto místě.  
Doporučení:  
Přerušení potoka realizovat mimo jarní migrace obojživelníků (období konec března – 
polovina května). Dobu otevřeného výkopu minimalizovat. Stavební činnost realizovat 
v druhé polovině roku z důvodu minimalizace rušení hnízdících ptáků. Po ukončení stavby 
uvést povrch do výchozího stavu. Zachovat vzrostlé stromy na okraji průseku a zajistit jejich 
nepoškození (zejm. duby) 
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Bod č. 17 – Pohled na vodoteč, v pozadí mlazina olšiny 
 

 
 
Ve zbytku trasy ropovodu dojde ještě k dvojnásobnému křížení nefunkčního LBK od 
staničení bodu 17 do ukončení u obce Potěhy. 
 
4 Předpokládané vlivy záměru na lokální populace vybraných skupin fauny   
 
4.1 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 
Z hlediska potenciálních konfliktů vymezených prvků ÚSES s pokládkou produktovodu jsou 
vymezeny tři kategorie - křížení, souběh a míjení. U konkrétních lokalit jsou vždy zmíněny 
první dva konflikty, třetí nebyl blíže komentován. Trasa ropovodu se nedotkne žádného 
zvlášte chráněného území. Mezi obcemi Habry a Frýdnava trasa ropovodu křižuje 
nadregionální biokoridor „údolí Doubravy“. Z hlediska zachování funkcí tohoto prvku ÚSES 
jsou významnějšími body křížení stavby s vodotečemi Lužický (přítok, bod 5), Jiříkovský 
(bod 9), Vohánčický (body 11, 12, 13) a Římovický potok (body 15 a 17). Realizace stavby se 
však dotkne těchto míst jen maloplošne a na omezenou dobu. Po dokončení stavby se 
poškozené porosty opět zregenerují, takže funkce ÚSES nebudou ovlivněny. 
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4.2 Likvidace životních a reprodukčních stanovišť  
 
V prostoru stavby bude nutno kácet lesní a mimolesní porosty v souvislosti s odstraněním 
náletových dřevin v původních průsecích. V zhledem k umístění nového potrubí do 
stávajícího zabezpečovacího pásma bude kácení omezeno na nezbytně nutnou plochu. K 
dalšímu rozšiřování průseků by již dojít nemělo, zejména ne v místech kde je význam porostu 
zdůrazněn (např. bod 17).  
Žádná ze sledovaných vodotečí nemá v posuzovaných úsecích zcela přirozený charakter. 
Všechny jsou směrově upraveny a alespoň v místě křížení se stávajícím ropovodem (ale 
většinou na delším úseku) opevněny kamennou či betonovou rovnaninou, případně dlažbou. 
Na těchto drobných vodotečích jsou navíc často vybudovány rybníky (mnohdy intenzivně 
obhospodařované), které ještě více pozměňují společenstva vodních bezobratlých. 
Společenstva makrozoobentosu na posuzovaných lokalitách nemají tedy přirozený charakter a 
jsou negativně pozměněna již dřívějšími úpravami toků a vlivy lidské činnosti.  
Lze předpokládat, že po obnovení původního stavu koryt toků budou stavbou zasažené úseky 
(v řádu metrů, maximálně desítek metrů) poměrně rychle vodními bezobratlými živočichy 
znovuosídleny. Nelze tak předpokládat dlouhodobé zhoršení stavu společenstev 
makrozoobentosu dotčených vodotečí v souvislosti s plánovanou stavbou ropovodu. 
Samozřejmě je nutno minimalizovat poškození (mechanické, přílišné a dlouhodobé zatížení 
níže položených partií toků unášeným anorganickým materiálem (přílišné zakalení) i např. 
úniky ropných látek z těžké techniky atd.) vodotečí v místě a okolí stavby. Je nutno také 
zamezit výrazné změně hydrologického režimu vodotečí pod místem stavby (výrazné snížení 
průtoku či vyschnutí zapříčiněné stavbou). Na druhé straně zvýšení spádu vodoteče může níže 
po toku zrušit tůně s téměř stojatou vodou a tak zlikvidovat mikrostanoviště vhodná pro 
snůšky a vývoj larev žab. Stávající posouzení záměru nijak neřeší opatření nezbytná v případě 
havárie systému produktovodu a jeho následky. Pokud by k podobné havárii došlo i přes 
zachování postupu naznačeném v projektu by nastalo v místech vodotečí fatální a nevratné 
poškození ekosystému.  
 
4.3 Přerušení migračních tras 
 
I dočasné přerušení migračních koridorů jimiž jsou v podstatě všechny blíže sledované 
vodoteče, může znamenat vážné poškození lokální populace. Obojživelníci, kteří v době 
jarního tahu k a od reprodukčních stanovišť narazí na otevřený výkop, nebudou schopni tuto 
liniovou bariéru překonat a spadnou do rýhy, ze které se již nebudou schopni sami vyprostit. 
Z tohoto důvodu je nezbytné nečinit výkopové práce ve velkém časovém a prostorovém 
předstihu před pokládkou potrubí a celkově výkop časovat mimo migrační období (březen-
květen). Pochopitelně je zde i období disperze juvenilních jedinců od vodních ploch na 
počátku terestrické fáze. Negativní efekt „pastí“ liniové stavby lze omezit taktéž vhodným 
načasováním prací, avšak díky většímu časovému rozložení a horší predikci (rychlost vývoje 
larev) není možno ho výrazně snížit jako při jarním tahu. 



5 Závěry a doporučení 
 
V území přímo dotčeném hodnocenou stavbou, byl zjištěn výskyt minimálně 12 zvláště 
chráněných druhu obratlovců. Nicméně vzhledem k faktu, že budování ropovodu je 
plánováno v souběhu s dřívější pokládkou jiných produktovodů a trasa již v minulosti byla 
zatížena silnou disturbancí, proto stanoviště nemají z hlediska ochrany přírody větší hodnotu. 
Hodnotnější stanoviště jsou některé blíže specifikované vodoteče a pak fragmenty druhově 
bohatších vlhkých a mezofilních luk (bod 1, 4, 13). Následující připomínky a návrhy jsou 
často již dříve zmíněny u konkrétních bodů, zde jsou pak zobecněny a doporučuji realizaci s 
požadavkem, aby do projektu byly zapracovány. 

a) skrývky ornice na otevřených polích a těžbu porostů realizovat nejdříve ke konci 
vegetačního období z důvodu minimálního ovlivnění reprodukčního období na zemi 
a v keřích hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu. 

b) nejméně v intervalech 50 m učinit boční šikmé vstupy do výkopu, pokud bude 
exponován bez pokládky déle než týden, vždy před zahájením pokládky potrubí 
budou napadaní živí obratlovci opatrně vyjmuti a odneseni mimo pracovní plochu. 
Pokud bude nutno zhotovit a delší dobu exponovat výkop v jarním období (březen-
květen), bude osloven biolog, který zajistí každodenní sběr spadených 
obojživelníků minimálně v úseku 100 m na každou stranu od křížení liniového 
elementu (biokoridor, vodoteč, liniová vegetace aj.). 

c) změnu načasování a další pracovní postupy, které jsou v konfliktu s obecným 
doporučením u jednotlivých sledovaných bodů je nutno předem konzultovat se 
zoologem. 

d) v hnízdním období (definováno u každého bodu) je potřeba na výše uvedených 
bodech stavbu omezit nebo zcela zastavit, zejména na lokalitách s výskytem 
chřástala polního, aby nedošlo k opuštění snůšky, popř. jejímu zničení. 

e) skrývky a výkop zeminy nesmí být skladován na podmáčených místech s cílem 
zachování stanovišť s vyšší biodiverzitou.   

f) stávající průseky by měly být rozšířeny (nad požadované 2 m) pouze výjimečně a 
teprve po konzultaci se zoologem, 2 m rozšíření obvykle vadit nebude s výjimkou 
bodu 17, kde není ve směru vzrostlých dubů přípustné. 

g) minimalizovat šíři pracovní plochy i v rámci povolené zóny, maximálně zúžit 
pracovní pás v místech křížení s ÚSES, vodotečí, popř. liniovou vegetací. 

h) v případě, že nebude možné dodržet výše uvedená doporučení (a-g), realizovat 
obchvat lokálního biocentra k.ú. Proseč u Kamene (staničení 7,6 km) -  viz bod 7 v 
textu. 
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