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1. Úvod 

1.1 Zadání 

Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru: „Sanace, rekultivace a 
revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění " na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Zadavatelem hodnocení je Dekonta, a.s. 

Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska OOP podle § 45i odst. 1 ZOPK – 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (Č.j.: MSK 67313/2010) ze dne 28. 4. 2010. 
Uvedeným stanoviskem podle § 45i odst. 1 ZOPK nebyl vyloučen významný negativní vliv 
záměru na evropsky významnou lokalitu Jilešovice - Děhylov.  

1.2 Cíl hodnocení 

Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní 
vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit, nebo 
ptačích oblastí. 

1.3 Postup zpracování hodnocení 

Naturové hodnocení vychází zejména z textových a mapových podkladů dodaných 
zadavatelem posouzení – technické zprávy (viz Boháč 2008), souhrnné technické zprávy (viz 
Boháč 2008a), průvodní zprávy (viz Bielanská 2008), textové zprávy investičního záměru 
(viz Dehner 2008), výkresu koordinační situace (viz Boháč 2008b), aktuálního návrhu řešení 
SO 101 (321) – Pravobřežní hráz (viz Rau 2011) a navazující studie - „Sanace, rekultivace a 
revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace evropsky 
významného druhu modráska bahenního“ (viz Czernik 2011). Hodnocení se opírá o 
opakovaný terénní průzkum území, který proběhl ve dnech: 5. 5. (odpoledne), 1.6. 
(odpoledne), 4. 6. (odpoledne a večer), 9.6. (celý den), 28.6. (celý den), 3. 7. 2010 
(odpoledne a noc), 8.7. (dopoledne, odpoledne), 16.7. (odpoledne), 10.8. (celý den), 12.9. 
(odpoledne). Výsledky jsou dále doplněny o poznatky z návštěvy blízkého okolí 19. 9. 2009 
a dále za využití konzultace s externími místními znalci – Mgr. Adrianem Czernikem, RNDr. 
Tomášem Kurasem, Ph.D., Mgr. Monikou Mazalovou a dat nálezové databáze NDOP 
poskytnuté AOPK ČR v červenci 2010. Pro zpracování předloženého naturového hodnocení 
byla v neposlední řadě využita další tištěná a digitální data o sledovaném území, jež jsou 
průběžně v textu posouzení citována. 

Terénní průzkum byl zaměřen na lokality navržených dílčích stavebních objektů a na 
navazující okolní plochy potenciálně dotčené jejich výstavbou či provozem v rámci 
komplexního záměru: „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u 
Hlučína“. Důraz byl kladen na průzkum prostoru navrženého navýšení pravobřežní hráze 
řeky Opavy v prostoru EVL Jilešovice-Děhylov. V tomto prostoru byl proveden základní 
popis charakteru biotopu, posouzení jeho vhodnosti pro modráska bahenního – předmět 
ochrany EVL Jilešovice-Děhylov, podchycení případného výskytu krvavce totenu (živné 
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rostliny), modráska bahenního a zhodnocení možností ovlivnění EVL Jilešovice-Děhylov 
realizací hodnoceného záměru.  

Posouzení se metodicky opírá o ustanovení zákona č.114/1992 Sb., zák. 100/2001 Sb., 
v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a 
metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise (viz MŽP ČR 2007, Kolektiv 2001, 
2001a). 

Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na dílčí složky 
životního prostředí nejsou předmětem tohoto naturového hodnocení dle §45i ZOPK. Tyto 
informace jsou k dispozici v oznámení, resp. dokumentaci EIA záměru. 

2.Údaje o záměru 

2.1 Základní údaje 

2.1.1 Název záměru 
 
Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína. 

 
2.1.2 Rozsah (kapacita) záměru 

 
Hodnocený záměr (projekt) je vypracován s cílem umožnit další rozvoj a využití lokality 

Hlučínského jezera. Opatření navržená pro umožnění realizací výše uvedených cílů lze 
rozdělit do tří skupin. Nejprve je zapotřebí dosáhnout toho, aby se řešená oblast již 
nenacházela v aktivní zóně záplavového území a přitom nedošlo ke zhoršení odtokových 
poměrů v profilu nad Hlučínským jezerem (zejména v lokalitě „Kolečkův mlýn“). Toto řeší 
první skupina objektů, „Objekty na VT Opava“.  

Dále je třeba zajistit bezpečný provoz „Hlučínského jezera“ jako vodního díla v 
návaznosti na výstavbu objektů první (předchozí) skupiny. Tímto se zabývají stavební 
objekty skupiny „Funkční objekty Hlučínského jezera“.  

Vlastní umožnění dalšího rozvoje a využití lokality bývalého dobývacího prostoru je 
řešeno skupinou objektů „Dopravní a technická infrastruktura, obnova zeleně“. 
 
2.1.3 Umístění záměru 

 
Řešená lokalita se nachází na západním až jihozápadním kraji zastavěné části města 

Hlučín - na katastrálních územích Hlučín, Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice a Děhylov. V 
současné době se v lokalitě nachází zatopený dobývací prostor po těžbě štěrkopísku, s 
místním názvem „Hlučínské jezero“ (viz Obr. 1). 
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Obr. 1: Orientační mapa polohy záměru (podkladová data: Seznam.cz, a.s.). 

 
 
Dobývací prostor štěrkopísku byl využíván od šedesátých let minulého století až ke konci 

let osmdesátých. Těžba štěrkopísku zcela změnila charakter původní krajiny. Pro umožnění 
rozšíření těžby byl přeložen a narovnán původně přírodně meandrující tok řeky Opavy. 

V současné době je jezero využíváno převážně k rekreačnímu lovu ryb a část břehu jezera 
k rekreačním účelům. Zázemí rekreačního areálu dnes tvoří původní, v minulosti mírně 
upravené objekty bývalého těžebního areálu (původní administrativní budovy a sociální 
zázemí, komunikace, inženýrské sítě atp.). Tyto objekty však jsou vzhledem k jejich 
původnímu účelu pro zázemí sportovních a rekreačních aktivit nevyhovující. Objekty jsou 
rovněž značně zchátralé – jejich intenzivní využívání během těžby a stáří výrazně ovlivnily 
jejich technický stav. 
 
2.1.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru, 
varianty záměru 

 
Následující popis hodnoceného záměru vychází z technických podkladů dodaných 

zadavatelem hodnocení (zejména viz Boháč 2008, Boháč 2008a, Boháč 2008b, Rau 2011, 
Czernik 2011). 

Navržený záměr je tvořen třemi hlavními skupinami objektů: 
- „Objekty na VT Opava“: protipovodňová opatření 
- „Funkční objekty Hlučínského jezera“: zajištění bezpečného provozu „Hlučínského 

jezera“ jako vodního díla v návaznosti na výstavbu objektů první (předchozí) skupiny.  
- „Dopravní a technická infrastruktura, obnova zeleně“: návrh dalšího rozvoje a využití 

lokality bývalého dobývacího prostoru. 
 
Jednotlivé skupiny objektů jsou dále blíže popsány. Nejprve je uveden kód stavebního 

objektu dle původní dokumentace (viz Boháč 2008, Boháč 2008a, Boháč 2008b) a poté 
v závorce aktualizovaný kód stavebního objektu.  

Ze všech navržených stavebních objektů (SO) má největší důležitost v procesu 
naturového hodnocení SO 101 (321) – Pravobřežní hráz. Část tohoto objektu zasahuje do 
prostoru EVL Jilešovice-Děhylov. Z tohoto důvodu byla popisu uvedeného stavebního 
objektu věnována zvýšená pozornost (viz níže). 
 

Hodnocený záměr 
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Obr. 2: Západní část zájmového území (zdroj: zadavatel hodnocení). 
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Obr. 3: Střední část zájmového území (zdroj: zadavatel hodnocení). 

 

SO 101 (321) v prostoru EVL Jilešovice-Děhylov 
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Obr. 4: Východní část zájmového území (zdroj: zadavatel hodnocení). 

 



Posouzení vlivu záměru - „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

__________________________________________________________________________________________________ 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc 
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz  

 

9

Objekty na VT Opava: 
Tato skupina objektů řeší sanaci stávajících hrází na vodním toku Opava v sousedství 

bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku. Samotná sanace těles hrází bude spočívat v jejich 
navýšení na úroveň hladiny při průtoku Q100 = 468 m3/s s převýšením 0,50 m. Koruna 
levobřežní a čelní hráze bude po celé délce rozšířená na 4,00 m. Šířka zpevněné části koruny 
hráze bude 3,00 m. Tato zpevněná plocha bude plnit funkci pro pojezd provozní údržby s 
možností využití jako cyklostezka. Koruna pravobřežní hráze bude mít šířku 3,00 m se 
zpevněním po celé šířce. Při vjezdech na hráz budou umístěné uzamykatelné závory, která 
zamezí vjezdu motorových vozidel. Čelní hráz nad Hlučínským jezerem bude mít konstrukci 
jako levobřežní hráz. V čelní hrázi bude umístěn funkční objekt, který slouží na převedení 50 
m3/s vody při průtoku Q100 do Hlučínského jezera a tím chrání čelní hráz proti přelití. 
Vzdušný líc všech hrází bude upraven ve sklonu 1:2.5, se zahumusováním a osetím travním 
semenem (Boháč 2008a). 

Konkrétně jsou navrženy následující stavební objekty: 
SO 101 (321) – Pravobřežní hráz 
SO 102 (452) – Přeložka venkovního vedení 22 kV linky 
SO 103 (323) – Odstranění nánosů 
SO 201 (322) – Levobřežní hráz 
SO 301 (351) – Čelní hráz 
SO 302 (352) – Funkční objekt 
SO 303 (183) – Polní cesta 

 
SO 101 (321) – Pravobřežní hráz: 

Z celkového hlediska se jedná o mírné navýšení resp. vyrovnání koruny stávající hráze 
v celkové délce 3 443 m  na úroveň Q100 (stoletá voda) s bezpečnostním převýšením 0,5 m, 
což odpovídá požadavkům správce vodního toku podniku Povodí Odry s.p.   

Koruna hráze bude rozšířena na 3 m a bude na ní bude vybudována cyklostezka 
s nestmeleným povrchem z hutněné štěrkodrtě (šotoliny). Pod pojezdovou vrstvou šotoliny 
tloušťky 0,1 m je navržen podsyp z makadamu tl. 0,2 m provedený na separační geotextilii. 
Příčný sklon stezky je 0,5 % směrem do koryta Opavy. Pro přístup na hráz ze vzdušní strany 
budou vybudovány ve vzdušním svahu dva sjezdy (km 0,963 a km 2,081) v místech 
stávajících sjezdů..  

Navýšení a vyrovnání hráze bude provedeno dosypáním vzdušního svahu hráze ve sklonu 
1:2,5. V místech, kde z důvodu nedostatku prostoru za vzdušní patou není umožněno 
dosypání vzdušního svahu v požadovaném sklonu 1:2,5 bude vzdušní svah dosypán ve 
sklonu 1:2. V úsecích, kde jsou prostorové podmínky natolik stísněné, že nelze provézt ani 
dosypání svahu ve sklonu 1:2 je provedení vzdušního svahu hráze navrženo ze svislých 
drátokamenných prvků (Gabionů). Výška gabionových konstrukcí je dle prostorových 
možností proměnná a horní část svahu nad gabionovou stěnou je dosypána ve sklonu 1:2,5. 
Po dosypání bude vzdušní svah ohumusován a oset a na koruně bude provedena stavba 
cyklostezky (viz výše). Pro zajištění stability svahu s větším sklonem je ve vzdušní patě 
navržena zapuštěná přitěžovací patka z lomového kamene.  

V úsecích 3,000 – 3,222 km a 1,49 až 2,6 km bude hráz sanována podzemní injektáží 
s maximální hloubkou 10 m o celkové délce 1,3 km. Dle IGP jsou v oblasti průchodu náspu 
hráze nad původním řečištěm Opavy, velmi měkké jílovité zeminy částečně s organickou 
příměsí. Je zde proto navržena injektáž jako sanační prvek a to v místech, kde je nevhodné 
podloží, např. křížení s bývalým korytem řeky Opavy a v místech, kde je třeba zbránit 
průsakům na vzdušnou stanu hráze při povodni. Injektáž zabrání vyplavování jemných částic 
z podloží hráze a prolomení zemin na vzdušné patě hráze důsledkem vztlaku. V místech 
křížení s původním korytem řeky je injektáž navržena jako úplná až do hloubky 
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nepropustného podloží, jinde je neúplná. Hloubka tryskové injektáže hráze bude dopřesněna 
v další fázi projektového řešení.  

V úseku km 0,520 – 1,600 je ochranná hráz řeky Opavy součástí evropsky významné 
lokality CZ0813449 Jilešovice – Děhylov z důvodu výskytu kolonie modráska bahenního, 
který je vázán na trsy krvavce totenu. Drny krvavce totenu, resp. populace modráska 
bahenního se dle dostupných podkladů vyskytují v úseku km 1,120 – 1,490. V tomto úseku 
hráze je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a manipulaci osob a materiálu, aby 
nedocházelo k porušování povrchů svahů hráze. Práce a údržba zde budou probíhat s 
ohledem na zachování a rozvoj kolonie modráska bahenního dle zpracované studie „Sanace, 
rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace 
evropsky významného druhu modráska bahenního“ (Czernik 2011).  

Citovaná studie Czernik (2011) přináší návrh postupu péče o pravobřežní hráz před 
zahájením stavebních prací, v průběhu prací a po ukončení prací na stavebním objektu SO 
321. Studie řeší dvě základní roviny podpory populace evropsky významného druhu 
modráska bahenního - management a průzkum (monitoring). Cílem a obsahem 
managementu (obhospodařování) bude na lokalitě (v části EVL) nastavit takové 
hospodaření, které bude mít pozitivní vliv na populaci modráska bahenního, živné rostliny 
krvavce totenu a hostitelské mravence Myrmica rubra. Tato opatření je potřeba provést 
v dostatečném předstihu tak, aby do doby, než budou provedeny stavební práce na hrázi, 
byla populace modráska relativně stabilizována, byly vytvořeny příznivé biotopové 
podmínky na dalších místech EVL mimo stávající bermu a hráz plochy C (C1, C2) a to 
zejména na plochy kde by stavební práce neměly být prováděny (D2, D3, D4, D5, D6, D7, 
D9, D10, D11, E) – viz Czernik (2011). 

Příznivými biotopovými podmínkami se dle studie rozumí: úprava načasování a 
frekvence seče, posílení populace a záchranné transfery živné rostliny krvavce totenu, 
redukce invazních druhů rostlin. 

Autor studie uvádí, že v rámci celé přípravy a realizace projektu je nezbytně nutná 
přítomnost odborného biologického dozoru, který zajistí dohled nad plněním všech bodů 
projektu a operativně bude zajišťovat také dohled na stavbě a minimalizaci rizika 
poškozování ploch mimo vyznačené trasy příjezdu na staveniště a plochy, které budou 
stavebně dotčeny. Tento požadavek je v souladu s názorem zpracovatele předloženého 
naturového hodnocení. 

V textu studie (viz Czernik 2011) jsou podrobně uvedeny jednotlivé kroky, které 
vycházejí z plánu péče o EVL na období 2012 – 2021 (viz Kočvara & Czernik 2010), 
připomínek a požadavků AOPK ČR a dalších subjektů (Povodí Odry, s.p.). Navržené kroky 
a zásahy jsou členěny chronologicky dle jednotlivých let v období od roku 2011 do roku 
2015. V roce 2014 je plánována realizace stavebních úprav na pravobřežní hrázi. Členění 
navržených dílčích ploch je převzato z aktuálního plánu péče. Změny v managementu se 
týkají pozemků ve správě a držení Povodí Odry s.p., obce Dobroslavice a města Hlučín. 
Jednotlivé dílčí plochy jsou rozděleny na menší plochy (parcely) než je tomu v plánu péče. 
Podrobnější dělení je provedeno u plochy B a C na hráz (B1, C1) a bermu (B2, C2). Plocha 
D je rozdělena dle parcel na 11 samostatných ploch D1 až D11. Plocha E je pouze zmenšena 
na travnatý porost s vyřazením stromových porostů a komunikace. Plocha A zde není 
zahrnuta, neboť ji v plánu péče tvoří rybník a břehový porost rybníka (viz Czernik 2011).  

S ohledem na úpravu managementu části EVL, navrženou ve studii Czernik (2011), je 
žádoucí předložená opatření zapracovat a aplikovat také do aktuálního plánu péče, který byl 
pro EVL zpracován.  

Přestože je počítáno se započetím realizace prací navržených ve studii Czernik (2011) již 
v roce 2011 je potřeba brát tento termín jako orientační. Jelikož není přesně znám termín 
schválení a financování projektu je potřeba úkony na lokalitě – management a monitoring 
pro podporu modráska bahenního před zahájením financovat a provádět dle dosavadního 
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plánu péče nebo z jiných zdrojů. Údržba území a náplň navrženého projektu bude provedena 
až po schválení a přidělení finančních prostředků. To ovšem nic nemění na faktickém 
provádění navržených zásahů dle jednotlivých let. Pokud dojde k posunu celého projektu je 
potřeba zajistit fungování podpory modráska bahenního v délce trvání 4 až 5 let jak je 
navrženo v textu studie (Czernik 2011). 

Harmonogram prací  navržených ve studii Czernik (2011) je následující: 
2011 – management: 

V roce 2011 provést ruční sečení hráze B2, C2 – kosou, křovinořezy, ručně vedenou 
lištovou nebo portálovou sekačkou (1. seč do 31. května. 2. seč po 30. září). Bermu B1, C1 a 
navazující luční porosty za hrází D (D2-D7, D8-D11) a E je možno pokosit za pomocí 
lehčího traktoru – lištová nebo bubnová sekačka. Sečení těchto ploch 1 x ročně (do 15 
června nebo po 15. září).  

V rámci tohoto roku je také potřeba ve vegetačním období, mimo letovou aktivitu motýlů 
provést likvidaci invazních druhů rostlin z plochy hrází a bermy popřípadě navazujících 
porostů, jak je uvedeno v kapitole výše. V období od října do března provést redukci 
náletových dřevin. Dřevní biomasu odvézt mimo území EVL. 

Podzim 2011 (srpen až říjen) – výsadba rostlin krvavce totenu (alespoň 300 ks) do míst, 
kde nebudou provedeny úpravy hráze a mimo hlavní trasy příjezdu na staveniště. Výsadby 
směřovat na pozemky obce Dobroslavice, města Hlučín a Povodí Odry, s.p., jedná se 
zejména o plochy B1, C1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E. 

 
2011 – průzkum/monitoring: 

V období července až srpna bude proveden odborný monitoring zájmové lokality – 
modrásek, krvavec dle příslušné a aktuální metodiky AOPK ČR. (Kuras T. & Beneš j., 
2009): Metodiky monitoringu evropsky významného druhu – modrásek bahenní Maculinea 
nausithous, II.F.22) – zjištění velikosti populace krvavce a modráska v rámci celého území 
EVL a zejména hráze. Zápis bude zejména obsahovat: 

− datum a čas pochůzky 
− číslo kolonie shodné s mapovým zákresem 
− jaká je nabídka zdrojů nektaru pro dospělce (uvést druhy a jejich relativní abundanci) 
− abundance dospělců v kolonii 
− velikost osídlené plochy (přibližně)  
− charakteristiky stanovišť jednotlivých kolonií v rámci EVL 
− odhadovaná plocha osídlení kolonií 
− popis lučního biotopu v místě výskytu kolonie 
− relativní početnost krvavce totenu v místě kolonie (jednotlivé rostliny/hojný 

výskyt/vysoká pokryvnost = dominantní rostlina) 
− popis současného managementu EVL 
− soupis ostatních druhů denních motýlů zjištěných při pochůzkách 
− součástí výstupu bude mapa s očíslovanými zákresy všech zjištěných kolonií v EVL 

(početné kolonie – úzce vymezený polygon, ojedinělé nálezy – křížek) 
 
Pro kontrolu dat z monitoringu je možno po dohodě požádat AOPK ČR, která v území 

provádí interní monitoring modráska. V rámci monitoringu, který bude součástí každoroční 
zprávy, bude také fotodokumentace a popis a umístění transferu krvavce totenu včetně 
prováděných zásahů. 

 
2012 – management: 

V roce 2012 provést ruční sečení hráze B2, C2 – kosou, křovinořezy, ručně vedenou 
lištovou nebo portálovou sekačkou (1. seč do 31. května. 2. seč po 30. září). Bermu B1, C1 a 
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navazující luční porosty za hrází D (D2-D7, D8-D11) a E je možno pokosit za pomocí 
lehčího traktoru – lištová nebo bubnová sekačka. Kosení těchto ploch 1 x ročně (do 15 
června nebo po 15. září). Bližší rozdělení viz tabulka v příloze. 

V rámci tohoto roku je také potřeba opakovat likvidaci invazních druhů rostlin a provést 
redukci náletových dřevin. 

Podzim 2012 (srpen až říjen) – dosadba rostlin krvavce totenu na pozemky obce 
Dobroslavice, města Hlučín a Povodí Odry, s.p., jedná se zejména o plochy B1, C1, D2, D3, 
D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E. 

 
2012 – průzkum/monitoring: 

V období července až srpna bude proveden odborný monitoring zájmové lokality – 
modrásek, krvavec dle příslušné a aktuální metodiky AOPK ČR. V tomto období by měla 
být populace modráska bahenního alespoň 50 exemplářů motýlů. 

 
2013 – management: 

V rámci tohoto roku budou z hráze, kde budou probíhat stavební práce, odstraněny 
(vyryty) všechny rostliny krvavce totenu a ty se přesadí na louku a části hráze, kde se nebude 
práce provádět – pozemky obce Dobroslavice, města Hlučín a Povodí Odry, s.p., jedná se 
zejména o plochy B1, C1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, E. Přesazení krvavce 
se provede na podzim v rozmezí měsíce září až října. 

Nadále bude prováděno kosení travnatých ploch a redukce invazních druhů rostlin. 
 

2013 – průzkum/monitoring: 
V období července až srpna bude proveden odborný monitoring zájmové lokality – 

modrásek, krvavec dle příslušné a aktuální metodiky AOPK ČR. V tomto období by měla 
být populace modráska bahenního alespoň na 50 exemplářích motýlů. 

 
2014 – management: 

Nadále bude prováděno kosení travnatých ploch a redukce invazních druhů rostlin. 
Výsadba krvavce a osetí hrází travní směsí s krvavcem. 
 
2014 – stavební činnost/monitoring: 

Realizace záměru (úpravy pravobřežní hráze) v plném rozsahu dle harmonogramu 
projektu. Pracovní činnost a zemní práce striktně omezit na samotné těleso hráze - vzdušné 
strany a koruny hráze. Na návodní straně hráze a po bermách včetně luk mimo dojezdové 
trasy neukládat mezideponie materiálu, neparkovat stavební stroje neprovádět skrývky 
zeminy nebo jiné stavební činnosti a nepojíždět s mechanizací. Příjezd k hrázi vést pouze po 
vymezené trase, aby nedošlo k rozježdění travnatých ploch louky. Stavební práce směřovat 
mimo hlavní vegetační období. Nutný je biologický dozor, který zajistí minimalizaci rizik 
poškozování okolních biotopů modráska bahenního (Přímý dohled na stavbě, cedule apod.). 

V období července až srpna bude proveden odborný monitoring zájmové lokality – 
modrásek, krvavec dle příslušné a aktuální metodiky AOPK ČR. 

 
2015 až 2021 – management: 

V tomto období bude již v území patrně ukončena stavební činnost. Obhospodařování 
ploch zajistí správci, vlastníci, popřípadě orgány ochrany přírody ve stanovených termínech 
dle plánu péče, který bude ještě nutné upravit. Bude také dle potřeby provedena průběžná 
likvidace invazních druhů rostlin. V rámci hráze bude provedeno osetí těch míst, které jsou 
doposud nezapojeny, travní směsí s krvavcem totenem, popřípadě zde bude provedeno 
vysazení drnů těchto rostlin. 
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2015 – průzkum/monitoring: 
V rámci období července až srpna bude proveden poslední odborný monitoring zájmové 

lokality – modrásek, krvavec dle metodiky AOPK – zjištění velikosti populace krvavce a 
modráska v rámci celého území a zejména hráze po provedených úpravách. 
 
Obr. 5: Navržené technické řešení navýšení pravobřežní hráze v prostoru výskytu kolonie 
modráska bahenního v části EVL Jilešovice – Děhylov (KM 1,120 – 1,490 dle Rau 2011). 
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Obr. 6: Detail umístění navrženého stavebního objektu „SO 101 (321) Pravobřežní hráz“ 
v prostoru EVL Jilešovice – Děhylov (zdroj: Rau 2011). 
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SO 102 (452) – Přeložka venkovního vedení 22 kV linky: 
Součásti stavby je také přeložka 22 kV linky, jejíž podpěrné sloupy budou přeloženy 

mimo hráze tak, aby to bylo v souladu s technickými normami. 
 
SO 103 (323) – Odstranění nánosů: 

V rámci tohoto objektu budou v rozsahu říčního km 7.450 až 10.720 odtěženy nánosy z 
koryta toku Opavy a odvezeny na trvalou deponii. Objem vytěžené zeminy představuje 13 
820 m3. Rozsah odstranění nánosů je od existující limnigrafické stanice v ř.km. úpravy 0,000 
po jez Děhylov. 

 
SO 201 (322) – Levobřežní hráz: 

Hráz bude v rozsahu říčního km 8.450 až 10.580 navýšená na Q100 s převýšením 0,50 m. 
Celková délka hráze je 2563.02 m. Koruna hráze bude rozšířena na 4,00 m, zpevněná šířka 
bude 3,00 m. Skladba zpevněné plochy hráze bude AB 2 x 50 mm, 100 mm štěrkodrť, 200 
mm makadam. 

 
SO 301 (351) – Čelní hráz: 

Čelní hráz navazuje na SO 201 (Levobřežní hráz) v říčním km 10.580. Stávající hráz 
bude navýšená na Q100 s převýšením 0,80 m. Celková délka hráze je 598.66 m. 
 
SO 302 (352) – Funkční objekt: 

Jedná se o železobetonový monolitický objekt, který slouží na převedení 50 m3/s vody při 
Q100 do Hlučínského jezera a tím chrání čelní hráz proti přelití. 
 
SO 303 (183) – Polní cesta: 

Jedná se o přístupovou komunikaci k pozemkům pod čelní hrází. Polní cesta bude 
zpevněná makadamem a šotolinou, její šířka bude 4.00 m. Na cestu bude přístup navrženým 
sjezdy z čelní hráze. 
 
Funkční objekty Hlučínského jezera: 

V rámci této skupiny objektů bude řešeno jednak bezpečné převedení průtoku 50 m3/s 
odlehčovaného funkčním objektem navrhovaným v rámci předchozí skupiny objektů. 
Převedení tohoto množství bude zajišťováno rekonstruovaným objektem bezpečnostního 
přelivu, který je v současné době v havarijním stavu. Rovněž bude rekonstruován výpustný 
objekt, nápustný objekt, šachta přivaděče a odběrný objekt. Tímto bude zajištěn bezpečný 
provoz Hlučínského jezera. 

Vzhledem k rozsáhlé erozi způsobené vlnami bude provedeno opevnění břehů jezera 
lomovým kamenem na celkové délce 1875 m. V místech s plánovaným intenzivním 
rekreačním využíváním budou navrženy pláže z říčních valounů na celkové délce 933 m 
(Boháč 2008a). 

Konkrétně jsou navrženy následující stavební objekty: 
SO 401 (353) – Bezpečnostní přeliv  
SO 402 (354) – Výpustný objekt  
SO 403 – Nápustný objekt  
SO 404 – Šachta přivaděče  
SO 405 (355) – Odběrný objekt  
SO 406 (356) – Opevnění břehů jezera 

 
SO 401 (353) – Bezpečnostní přeliv: 

Současná konstrukce bude rozebrána a na jejím místě bude proveden nový bezpečnostní 
přeliv zajišťující bezpečné převedení průtoku ve výši 50 m3/s (množství odlehčované z 
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inundace řeky Opavy přes čelní hráz funkčním objektem). Jedná se o betonovou konstrukci 
(žlab) vysazenou do plochy Hlučínského jezera o vnitřní šířce 6,00 m a rozvinuté účinné 
délce přelivné hrany 46,6 m – délka objektu je 21,75 m. Žlab je napojen na existující 
odpadní koryto.  

Součástí objektu bude rovněž obnovení stávajícího přemostění výše uvedeného 
odpadního koryta bezpečnostního přelivu. Bezpečnostní přeliv je překryt pro chůzi 
betonovou plochou opatřenou zábradlím. Plocha je napojena přístupovými lávkami na 
komunikaci vedoucí podél břehu jezera. Realizace objektu bude prováděna pod ochranou 
štětových stěn. 
 
SO 402 (354) – Výpustný objekt: 

Stávající objekt je betonový, napojený na železobetonové potrubí DN 1600, hrazený 
dvěma za sebou umístěnými motoricky ovládanými stavidlovými tabulemi 150x150 cm. V 
současné době je objekt nefunkční a ve velmi zchátralém stavu.  

Vzhledem k těmto skutečnostem je navržena demolice stávajícího objektu a výstavba 
objektu nového. Nový objekt bude proveden na stejném místě v obdobných parametrech. 
Stavidlové uzávěry budou navrženy s ručním ovládáním, na nátoku do objektu budou 
osazeny hrubá česla. Nátok do objektu (dno jezera) bude opevněn kamennou dlažbou do 
betonu.  

Na spodní betonové stavbě objektu bude pro zabezpečení technologické části (stavidel) 
provedena obslužná zastřešená buňka. Přístup do buňky bude dvoukřídlými uzamykatelnými 
dvoukřídlými vraty. Stejná vrata budou osazena na druhé straně buňky pro umožnění 
přístupu k hrubým česům. Realizace objektu bude prováděna pod ochranou štětových stěn. 
 
SO 403 – Nápustný objekt: 

V současné době je v značně zchátralém stavu. O rozsahu jeho rekonstrukce bude 
rozhodnuto po průzkumu stavu betonových konstrukcí provedeném akreditovaným 
pracovištěm a následném statickém posouzení konstrukcí. 
 
SO 404 – Šachta přivaděče: 
Obdobně jako nápustný objekt je i betonová atypická šachta přivaděče ve značně zchátralém 
stavu. A stejně tak bude o rozsahu její rekonstrukce rozhodnuto po průzkumu stavu 
betonových konstrukcí provedeném akreditovaným pracovištěm a následném statickém 
posouzení konstrukcí. 
 
SO 405 (355) – Odběrný objekt: 

Jedná se o betonový odběrný objekt vystrojený stavidly s elektropohony a související 
elektroinstalací. Co se týče stavební části konstrukce, bude postup obdobný jako u SO 403 a 
SO 404. Dále bude provedena obnova technologické části objektu (zejména elektrostavidel –  
o možnosti jejich případné repase bude rozhodnuto na základě odborného posouzení v 
dalším stupni projektové dokumentace). Součástí objektu bude i rekonstrukce 
elektroinstalace – je třeba ji  obnovit tak, aby odpovídala dnes platným předpisům a 
nařízením. 
 
SO 406 (356) – Opevnění břehů jezera: 

Břehy jezera budou v místech výrazně postižených erozí způsobenou větrnými vlnami 
opevněny lomovým kamenem. Celková délka opevnění lomovým kamenem je 1875 m. V 
místech s plánovaným intenzivním rekreačním využitím budou navrženy pláže z říčních 
valounů na celkové délce 933 m. 
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Dopravní a technická infrastruktura, obnova zeleně: 
Tato skupina objektů řeší zejména začlenění bývalého dobývacího prostoru do okolní 

krajiny a umožňuje jeho další využívání. V rámci skupiny objektů „Dopravní a technická 
infrastruktura, obnova zeleně“ budou zejména řešeny:  
• Revitalizace bývalého dobývacího prostoru štěrkopísku.  
• Odstranění starých ekologických škod  
• Obnova zrušených, zničených a poškozených komunikací  
• Obnova přirozeného vodního režimu  
• Rekultivace ploch po těžbě štěrkopísku  
• Obnova narušené a zničené infrastruktury  
• Obnova přírodě blízkého rázu krajiny  
• Výsadba zeleně přirozené druhové skladby, schopné růst v daných podmínkách  
• Vybudování chybějící dopravní a technické infrastruktury jako podmínky pro další využití 
a rozvoj daného území  
• Využití řešeného území pro rekreační území 

Konkrétně jsou navrženy následující stavební objekty: 
SO 501 (151-171) – Komunikace a zpevněné plochy  
SO 502 (312) – Vodovod  
SO 503 (313) – Dešťová kanalizace  
SO 504 (314) – Splašková kanalizace  
SO 505 (515) – STL Plynovod D63  
SO 506 (416) – Rozvody NN  
SO 507 (417) – Veřejné osvětlení 
SO 508 (808) – Krajinné a sadové úpravy  
SO 509 (317) – Úprava vodního režimu  
SO 510 (210) – Lávka přes potok Přehyně  
SO 511 (102) – Okružní křižovatka  
SO 512 (316) – Úprava potoka Vařešinky  
SO 513 (213) – Lávka přes řeku Opavu – Jilešovice  
SO 514 (214) – Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu (Jilešovice – Kozmice) 

 
SO 501 (151-171) – Komunikace a zpevněné plochy:  

Jedná se o rozsáhlý objekt sestávající z dalších 21 podobjektů, v rámci kterého je řešena 
dopravní obslužnost výhledové rekreační oblasti. Zahrnuje jak parkoviště, místní a účelové 
komunikace, tak i cyklistické stezky a zpevněné plochy. 
 
SO 502 (312) – Vodovod: 

Tento objekt zajistí zásobování uvažovaných aktivit v řešeném území pitnou vodou. 
Navržený veřejný vodovodní řad je v k. ú. Kozmice navržen z potrubí PE90 SDR17 D90, v 
k. ú. Hlučín z potrubí PE110 SDR17 D110. 
 
SO 503 (313) – Dešťová kanalizace: 

Tento objekt zajistí odvod dešťových vod z navrhovaných komunikací a uvažovaných 
aktivit v řešeném území v k. ú. Hlučín. Zatrubněn bude i nevyhovující otevřený příkop 
kolem ulice Celní. Místem zaústění je otevřené koryto potoka Vařešinky. Dešťové vody z 
ploch a zařízení v k. ú. Kozmice budou odváděny do jezera s částečným vsakováním a 
regulovaným odtokem. Ze spádových důvodů není možné odvést tyto vody do žádné 
vodoteče. 
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SO 504 (314) – Splašková kanalizace: 
Tento objekt zajistí odvod splaškových vod z uvažovaných aktivit v řešeném území. 

Místem napojení je stávající čerpací stanice splašků za silnicí II/469 Hlučín–Děhylov. V k. 
ú. Hlučín je navržen gravitační řad, v k. ú. Kozmice je nutno navrhnout čerpací stanici a 
následný výtlak splaškových vod do k. ú. Hlučín. 
 
SO 505 (515) – STL Plynovod D63: 

Tento objekt zajistí zásobování uvažovaných aktivit v řešeném území zemním plynem, a 
tím i ekologický způsob vytápění jednotlivých objektů. Místem napojení je stávající STL 
plyno-vod u silnice II/469 Hlučín–Děhylov. 
 
SO 506 (416) – Rozvody NN: 

Podzemní kabelové rozvody NN zajistí zásobování uvažovaných aktivit v řešeném území 
elektřinou, a tím mimo jiné i alternativní ekologický způsob ohřevu TUV a vytápění 
jednotlivých objektů. Místem napojení je stávající trafostanice za silnicí II/469 Hlučín–
Děhylov. 
 
SO 507 (417) – Veřejné osvětlení: 

Rozvody VO zajistí řádné veřejné osvětlení všech veřejných komunikací a parkovišť. 
Tím bude zajištěna i vyšší bezpečnost ve večerních a nočních hodinách. Rozvody jsou 
navrženy podzemní kabelové, osvětlení budou zajišťovat sadové ocelové bezpaticové stožáry 
VO se svítidly. 
 
SO 508 (808) – Krajinné a sadové úpravy:  

Cílem sadových a krajinných úprav je obnova zeleně v řešeném prostoru narušeném 
těžbou štěrkopísků a s tím související změnou vodního režimu a půdních podmínek. Návrh 
předpokládá doplnění ornice v místech, kde orniční vrstva chybí, protože nebyla v rámci 
bývalých „rekultivačních“ prací vůbec rozprostřena. To má za následek skutečnost, že na 
těchto plochách chybí často vegetační patro úplně, případně je značně ruderalizované. Je 
navrženo založení přírodních trávníků a výsadba stromů a keřů přirozené druhové skladby 
schopných růst v daných podmínkách. Při specifikaci výsadeb se bude mimo jiné vycházet z 
metodiky návrhů jednotlivých prvků ÚSES. V řešeném prostoru se bude jednat převážně o 
interakční prvky.  

Návrh předpokládá doplnění chybějící vzrostlé zeleně za účelem začlenění všech 
uvažovaných staveb a zařízení do krajiny, zvýšení ekologické stability území a vytvoření 
nezbytných podmínek pro rekreační využití tohoto území. 
 
SO 509 (317) – Úprava vodního režimu: 

Účelem tohoto objektu je obnovení přirozeného vodního režimu v krajině. Vlivem 
zemních prací při těžbě a následných „rekultivačních“ pracích došlo k přerušení přirozeného 
odtoku povrchových a podpovrchových vod do původních vodotečí. 

Je navrženo vybudování drenážního systému, který uvolní uměle vytvořené bariéry pro 
odtok srážkových a podpovrchových vod z území. Drenáže jsou doplněny o systém 
otevřených příkopů napojených na vodoteče v k. ú. Hlučín nebo štěrkových vsakovacích a 
filtračních rigolů napojených na vodní nádrž (k. ú. Kozmice). 
 
SO 510 (210) – Lávka přes potok Přehyně: 

Dřevěná lávka pro pěší a cyklisty zajišťuje prodloužení navrhovaných cyklostezek kolem 
jezera na silnici Kozmice–Jilešovice a do těchto obcí. 
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SO 511 (102) – Okružní křižovatka: 
Tento objekt, který vychází z řešení územního plánu obce Hlučín zajišťuje bezpečné 

dopravní napojení stávající komunikace promenádní a navrhované MK Jezerní na silnici 
II/469 Hlučín–Děhylov–Ostrava. Tato křižovatka zajistí zklidnění a zpomalení provozu na 
této frekventované silnici, a tím i bezpečnost nástupu a propojení řešené lokality s městem 
Hlučín. 
 
SO 512 (316) – Úprava potoka Vařešinky: 

Účelem tohoto objektu je revitalizace koryta potoka Vařešinky, necitlivě upraveného v 
rámci těžby štěrkopísků. 
 
SO 513 (213) – Lávka přes řeku Opavu – Jilešovice: 

Lávka přes řeku Opavu v ř. km 10,55 propojí oblast Hlučínského jezera s obcí Jilešovice 
a umožní využití plánovaných sportovně rekreačních aktivit i pro občany této obce. Je 
určena pro pěší a cyklistický provoz s vyloučením jakékoliv motorové dopravy. Stavba je v 
souladu s platným územním plánem obce. 
 
SO 514 (214) – Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu (Jilešovice – Kozmice): 

Stávající most přes řeku Opavu v ř. km 10,92 mezi Jilešovicemi a Kozmicemi je ve zcela 
nevyhovujícím stavu. Z technického hlediska jeví známky značného opotřebení a poškození, 
které je způsobeno z větší částí neúměrným zatížením těžkou nákladní dopravou během 
těžby štěrkopísku. Dle vyjádření správce toku (Povodí Odry) je most nevyhovující rovněž z 
hlediska odtokových poměrů. Stavba je v souladu s platným územním plánem obce a 
navazuje na přeložku místní komunikace do Jilešovic na pravém břehu řeky Opavy. 
 

Navržené varianty řešení 
Záměr byl předložen v jediné (aktivní) variantě. Základní parametry této varianty jsou 

popsány výše. Bližší informace o technických detailech navrženého záměru jsou k dispozici 
v technických podkladech pro proces EIA a v samotném oznámení, resp. dokumentaci EIA. 

Kromě navržené (aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu, která znamená 
neprovedení záměru výstavby a provozu dílčích stavebních objektů v zájmové lokalitě a 
pravděpodobné pokračování stávajícího rekreačního, zemědělského, vodohospodářského a 
doplňujícího využití území. 
 
2.1.5 Předpokládaná doba realizace záměru 

 
V dostupných podkladech není přesně specifikována. 

 
2.1.6 Délka provozu záměru 

 
Není specifikována, lze ji předpokládat po celou dobu životnosti staveb. 

 
2.1.7 Možnost kumulace s jinými záměry 

 
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména běžné 

hospodaření v okolí, k němuž bude docházet bez ohledu na realizaci předloženého záměru.  
Konkrétně lze očekávat pokračování stávajícího rekreačního, zemědělského, 
vodohospodářského a dopravního využití území 

Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.mzp.cz) vyplývá, že 
v bezprostředním okolí navrženého záměru nejsou známy další projednávané záměry, které 
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by mohly do budoucna významně ovlivnit území EVL Jilešovice – Děhylov či jiných lokalit 
soustavy Natura 2000. 
 
2.1.8 Možné přeshraniční vlivy 

 
Vzhledem k dostatečné vzdálenosti hodnoceného záměru od státních hranic lze možné 

přeshraniční vlivy záměru vyloučit. 

2.2 Údaje o vstupech 

Záměr bude realizován na pozemcích v katastrálním území obcí Hlučín, Kozmice, 
Jilešovice, Dobroslavice a Děhylov. Zemědělská půda se na rekultivovaných pozemcích 
nenachází – pozemky byly ze zemědělské půdy a PUFL vyňaty již před těžbou. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o projekt, který se zaměřuje na revitalizaci území, nepředpokládá se 
trvalý zábor zemědělské půdy ani PUFL ani změna ve využívání území. 

Realizace předloženého záměru však bude v terénu obnášet zejména budování nových 
zpevněných i nezpevněných ploch spojených s relativně značným přesunem materiálu - 
odstranění a transport zeminy a vegetačního krytu. 

Ve fázi výstavby lze předpokládat potřebu technologické vody, která bude využívána ke 
stavebním pracím, např. k postřikům za účelem snížení prašnosti, čištění vozovky na výjezdu 
ze staveniště apod. Pitná voda určená ke spotřebě bude nutná pouze pro pracovníky 
stavebních firem. Předpokládaná potřeba vody je 2 l/os/den. 

Svým charakterem a velikostí záměr ve fázi výstavby a provozu nemá nadměrně zvýšené 
nároky na potřebu vody ani na připojení k vodovodnímu řádu.  

Ve fázi realizace tj. při výstavbě vodohospodářských objektů, inženýrských sítí a 
dopravních komunikací budou používány běžně dostupné suroviny a stavební materiály, 
především beton, dřevo, hlína, makadam, šotolina, lomový kámen, asfalt, živice, dlažební 
kostky apod. Používané materiály musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. 

Posuzovaný záměr nebude ve fázi výstavby klást nároky na novou dopravní 
infrastrukturu. Veškerá doprava stavebního a technologického materiálu a pracovníků 
stavebních společností bude zajišťována po stávajících dopravních komunikacích, především 
po silničních komunikacích II/469 Hlučín – Děhylov a dále Ostrava a I/56 Hlučín – Kravaře 
– Opava. K přístupu na staveniště budou sloužit provozní komunikace v okolí „jezera“ 
z období intenzívní těžby štěrkopísků. Předpokládá se rekonstrukce stávajících místních a 
účelových komunikací a výstavba cyklostezek v rozsahu uvedeném ve III. etapě prací. 
V etapě provozu lze očekávat, že bude nutné zajistit údržbu místních a účelových 
komunikací a cyklostezek, protipovodňových hrází a funkčních objektů na Hlučínském 
jezeře. Tyto práce nevyžadují další nároky na dopravní infrastrukturu (zdroj: dokumentace 
EIA). 

2.3 Údaje o výstupech 

Zdrojem znečišťování ovzduší během realizace záměru budou stavební a terénní 
přípravné práce. Z hlediska možného znečištění ovzduší se jedná o krátkodobý a přechodný 
stav, kdy do ovzduší budou emitovány především tuhé znečišťující látky (prach). Množství 
produkovaného prachu nelze přesně kvantifikovat.  

Dalšími zdroji znečišťování ovzduší budou emise z provozu stavebních strojů, 
mechanizmů a nákladních automobilů dovážejících stavební materiál a naopak odvážející 
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vzniklé odpady. Během realizace lze tedy ve standardní pracovní době očekávat zvýšení 
emisí na příjezdových silničních komunikací. Tento stav je možné považovat za časově 
omezený a dočasný. 

Ve fázi provozu bude zdrojem znečišťování ovzduší provoz technicky zajišťující údržbu 
protipovodňových ochranných hrází, vodohospodářských objektů na „jezeře“ a v rekreační 
zóně a automobilová doprava do sportovně rekreačního zázemí „jezera“. Bilance při provozu 
byla provedena s předpokladem, že nedojde k navýšení dopravy oproti současnému stavu.  

Údržba a kontrola protipovodňových hrází a vodohospodářských objektů bude prováděna 
prakticky ve stejném rozsahu jako dosud. Nově budou probíhat údržbové práce v severním a 
východní zázemí vodní nádrže, představující údržbu zpevněných ploch, komunikací, 
parkovišť a údržbu zeleně. Tyto práce budou prováděny několikrát v roce, např. očista silnic 
se provádí zpravidla 1 x ročně, kosení trávy 2 až 3 x během vegetačního období – jedná se 
tedy o nepatrnou intenzitu. 

V období výstavby se neuvažuje s produkcí odpadní vody. Pro pracovníky stavebních 
společností budou zajištěna mobilní sociální zařízení.  

Voda využívaná ke zkrápění staveniště a k očistě nákladních automobilů vyjíždějících ze 
stavby se z podstatné části odpaří a neuvažuje se s jejím záchytem. 

Dešťová voda ze zpevněných ploch, komunikací a parkovišť bude svedena do nově 
vybudované dešťové kanalizace. Dešťová voda z parkovišť bude předčištěna na 
odlučovačích ropných látek. Projekt předpokládá, že na k. ú. Hlučín bude kanalizace 
zaústěna do toku Vařešinka, na k.ú. Kozmice bude  odpadní voda částečně odváděna do 
Hlučínského jezera a částečně vsakována do horninového prostředí.  

Odpady budou vznikat jak v souvislosti s revitalizací, tak i při provozu vodohospodářské 
infrastruktury. V období výstavby i v době samotného provozu bude s odpady nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými vyhláškami v platném 
znění. 

Během výstavby budou zdrojem hluku nákladní automobily dopravující stavební materiál 
a odpady a stavební technika přímo na lokalitě (např. bagry, buldozery, domíchávače 
nakladače, válce, kompresory, elektrocentrály apod.). Dominantním zdrojem bude doprava 
materiálu.  

Hluková zátěž způsobená při výstavbě bude omezena pouze na denní dobu v době 7-17 h. 
v pracovní dny. 

V době provozu bude zdrojem hlukové zátěže automobilová doprava, představující 
přepravu obyvatel na lokalitu Hlučínského jezera. Její navýšení se v souvislosti s realizací 
připravovaného záměru nepředpokládá (zdroj: dokumentace EIA). 
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3. Základní charakteristika zájmového 
území a údaje o evropsky významných 
lokalitách a ptačích oblastech  

3.1 Základní charakteristika zájmového území 

Zájmové území leží v katastrech obcí Hlučín, Kozmice, Dobroslavice, Háj ve Slezsku a 
Děhylov. Větší část zájmového území je tvořena vodní plochou Hlučínského jezera, jež leží 
na trojmezí obcí Hlučín, Kozmice a Dobroslavice. Území se nachází jihozápadně od 
intravilánu města Hlučín v nadmořské výšce cca 220 m n. m. Prostor navrženého záměru leží 
v těsné blízkosti silnice II/469, jež prochází východně od vodní plochy. Dále do zájmového 
území náleží řeka Opava s navazujícími protipovodňovými hrázemi. Jižně od toku Opavy 
prochází železniční trať z Opavy do Ostravy, která již není součástí zájmového území. 

Řešené území se nachází na rozhraní 4 čtverců zoologického síťového mapování: 6074, 
6075, 6174, 6175 (http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/). 

Zájmová lokalita je součástí geomorfologické oblasti Slezská nížina a nachází se 
v geomorfologickém celku Opavská pahorkatina, v podcelku Poopavská nížina a okrsku 
Opavsko-moravická niva. Geologickým podkladem území jsou nezpevněné sedimenty, 
konkrétně kvartérní horniny jako jsou: hlíny, spraše, písky, štěrky, sprašové hlíny 
vytvořené fluviální genezí. Území náleží dle geologické regionalizace k oblasti kvartéru 
(Demek ed. 1987). 

Zájmové území se nachází v mírně teplé klimatické oblasti MT10, která se vyznačuje 
průměrnými ročními teplotami v lednu -2 až -3°C a v červenci 17 až 18°C. Srážky ve 
vegetačním období činí 400 až 450 mm a v zimním období 200 až 250 mm, oblast je v rámci 
ČR srážkově průměrná až mírně podprůměrná. Počet dní v roce se sněhovou pokrývkou se 
pohybuje od 50 do 60 a počet dní s mrazem se pohybuje od 110 do 130. (Quitt 1971). 

Nejvýznamnějším hydrologickým objektem zájmového území je vodní plocha 
Hlučínského jezera. Zájmové území je odvodňováno zejména vodním tokem řeky Opavy, jež 
protéká územím ze západu ve směru od města Opava dále jihovýchodním směrem. Dalšími 
toky v území jsou Vařešinka, která se východně od Hlučínského jezera vlévá jako 
levostranný přítok do řeky Opavy a Juliánka, která se vlévá taktéž jako levostranný přítok 
Opavy západně od vodní nádrže. Celá zájmová lokalita náleží do povodí řeky Opavy, 
potažmo povodí Odry. 

Z hlediska pedologické klasifikace v zájmové oblasti převládají glejové fluvizemě a 
fluvické gleje. Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti mezofytika, obvodu 
Českomoravského mezofytika a leží ve fytogeografickém okrese č. 74b Opavská 
pahorkatina. 

Potenciální přirozenou vegetací je v území střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum, 
místy v komplexu s mokřadními olšinami Alnio glutinosae). Jsou pro ni charakteristické 
třípatrové až čtyřpatrové porosty tvořené dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) nebo 
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a příměsí dalších listnáčů - javorem mlečem (Acer 
platanoides), j. klenem (A. pseudoplatanus), střemchou obecnou pravou (Prunus padus 
subsp. padus), v nižších polohách též dubem letním (Quercus robur) a lípou srdčitou (Tilia 
cordata), případně jehličnanů - smrkem ztepilým (Picea abies) na dočasně zbahnělých 
půdách. Keřové patro je často husté a druhově bohaté, s převahou zmlazených dřevin 
stromového patra. V nižších nadmořských výškách se vyskytují též svída krvavá (Cornus 
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sanguinea), brslen evropský (Euonymus europaea), meruzalka srstka (Ribes uva-crispa) a 
bez černý (Sambucus nigra), výše vrba jíva (Salix caprea) a bez červený (Sambucus 
racemosa). V bylinném patře převažují vlhkomilné lesní druhy. V nižších polohách je slabě 
vyvinutý jarní aspekt s orsejí jarní hlíznatou (Ficaria bulbifera), případně se sasankou hajní 
(Anemone nemorosa) nebo mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium). 
Mechové patro bývá zpravidla jen slabě naznačeno, jeho nejčastějšími druhy jsou Atrichum 
undulatum, Plagiomnium affine a P. undulatum. 

V současné době je převážná část zájmového území tvořena vodní plochou Hlučínského 
jezera s navazujícími rekreačními plochami, cestní sítí, lemovou břehovou zelení kolem 
vodní plochy a navazujících vodotečí, intenzivně sečenými lučními porosty na 
protipovodňových hrázích Opavy a neudržovanou zelení okolní krajiny. 

3.2 Vztah hodnoceného záměru k managementu ochrany 
přírody v zájmovém území 

Posuzovaný záměr sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u 
Hlučína není nástrojem managementu lokalit soustavy Natura 2000, jedná se o investiční 
záměr u něhož stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dle §45i ZOPK nebyl 
vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu Jilešovice - Děhylov. 

3.3 Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí potenciálně dotčených hodnoceným záměrem  

Do jižního okraje zájmového území, konkrétně do prostoru navrženého stavebního 
objektu SO 101 (321) – Pravobřežní hráz zasahuje EVL Jilešovice – Děhylov (kód lokality: 
CZ0813449) v délce cca 1 km. Konkrétně se jedná o úsek hráze v KM 0,520 - 1,490 (Ř.KM 
8,020 – 8,990) dle studie Rau (2011). 

Přibližně 2,5 km jihovýchodním směrem od zájmové lokality se dále nachází EVL 
Děhylovský potok - Štěpán (kód lokality: CZ0813439) o rozloze 80,1703 ha, jež byla 
vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Předmětem ochrany EVL jsou následující 
evropsky významné druhy živočichů: kuňka ohnivá (Bombina bombina), piskoř pruhovaný 
(Misgurnus fossilis), vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis). 

Ostatní lokality soustavy Natura 2000 se nachází ve větší vzdálenosti od dotčeného 
území. 

Z tohoto důvodu je dále řešen pouze případný vliv záměru na EVL Jilešovice - Děhylov, 
resp. na její předmět ochrany a celistvost lokality. 
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Obr. 9 Situační mapa polohy navrženého záměru, resp. SO 101 (321) Pravobřežní hráz (viz 
červený segment) ve vztahu k lokalitám soustavy Natura 2000 (podkladová data: CENIA). 

 

3.4 Popis dotčených lokalit  

3.4.1 Charakteristika evropsky významné lokality Jilešovice - Děhylov 
  

Evropsky významná lokalita Jilešovice - Děhylov (kód: CZ0813449) byla vyhlášena 
nařízením Vlády ČR č.132/2005 Sb na ploše 20,7675 ha v k.ú. Dobroslavice. Jedná se o část 
pravobřežní nivy řeky Opavy mezi obcemi Jilešovice a Děhylov. Lokalita je tvořena 
Poštovním rybníkem, aluviální loukou se sporadickými porosty krvavce totenu a 
pravobřežními protipovodňovými valy řeky Opavy porostlými řídkou křovinatou vegetací s 
krvavcem totenem (viz obr. č. 10).  

Předmětem ochrany EVL je evropsky významný druh živočicha - modrásek bahenní 
(Maculinea nausithous). 

 

SO 101 (321) Pravobřežní hráz 

EVL Děhylovský potok-Štěpán 

EVL Jilešovice-Děhylov 
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Obr. 10: Hranice EVL Jilešovice - Děhylov (zdroj: AOPK ČR). 

 

3.5 Identifikace a základní popis dotčených předmětů 
ochrany  

3.5.1 Identifikace a základní popis dotčeného předmětu ochrany EVL 
Jilešovice - Děhylov 

 
Vzhledem k tomu, že navržený stavební objekt SO 101 (321) Pravobřežní hráz je zčásti 

situován do aktuálního biotopu výskytu předmětu ochrany EVL Jilešovice – Děhylov – 
modráska bahenního, byla tomuto evropsky významnému druhu živočicha věnována bližší 
pozornost hodnocení. 

 
Základní popis modráska bahenního a jeho zranitelnosti: 

Modrásek bahenní je druh se západopalearktickým rozšířením. Vyskytuje se v Evropě a 
Asii od severní části Pyrenejského poloostrova po střední Sibiř a Altaj. V České republice je 
druh rozšířen téměř po celém území, především v nivách dolních a středních toků řek. Ve 
vyšších polohách se nevyskytuje. Dosud je modrásek bahenní poměrně hojným druhem. Na 
rozdíl od ostatních našich druhů rodu Maculinea zatím nedošlo k jeho masivnějšímu ústupu. 
Nejhojněji se vyskytuje na severní Moravě, v Bílých Karpatech, na Českomoravské 
vrchovině a v jižních a východních Čechách. Na severní Moravě se nachází nejpočetnější 
populace tohoto druhu v rámci celého areálu (Beneš et al. 2002). 

Modrásek bahenní preferuje především vlhké, nehnojené, extenzivně kosené krvavcové 
louky, ale dokáže žít např. i ve vlhkých příkopech podél silnic, na podmáčených ruderálních 
stanovištích a na poddolovaných územích. Není však schopen přežívat na loukách, na 
kterých probíhá druhá seč v době od začátku července do začátku září, tj. v období letu 
dospělců, kladení vajíček a časného vývoje housenek.  
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Dospělci se vyskytují od začátku července do začátku srpna s vrcholem obvykle kolem 
20. – 25. července. Sají nektar na krvavci totenu. Hostitelskou rostlinou housenek je krvavec 
toten (Sanguisorba officinalis). Samice kladou vajíčka po několika do rozvinutých květních 
hlávek krvavce. První tři instary housenek se vyvíjejí v semenících. Ve čtvrtém instaru 
padají housenky na zem, kde jsou vyhledány dělnicemi hostitelských mravenců (druhu 
Myrmica scabrinodis, méně často Myrmica ruginodis), které je odnášejí do svých mravenišť. 
Pokud hostitelské mraveniště prosperuje, housenky se nechávají od mravenců krmit. Pokud 
je mravenčí kolonie slabá, živí se housenky larvami a kuklami mravenců. Po přezimování se 
v hnízdech mravenců i kuklí. 

Radikální úbytek lokalit modráska bahenního u nás byl způsoben především změnou 
obhospodařování vlhkých krvavcových luk, které byly původně mozaikovitě ručně koseny. 
Ve druhé polovině 20. století byly z velké části zmeliorovány, intenzivně hnojeny a dvakrát 
ročně strojově koseny nebo rozorány a přeměněny v pole. Řada vhodných stanovišť zůstala 
od 90. let 20. století naopak nesečena a zarostla vysokou buření nebo dřevinami. Opětovně 
zaváděné plošné strojové sečení dvakrát ročně ničí především hnízda hostitelského mravence 
Myrmica scabrinodis. Vážné ohrožení představuje také zalesňování stávajících lokalit rychle 
rostoucími dřevinami. 

Lokality modráska bahenního je třeba obhospodařovat mozaikovitě, aby byla zachována 
členitost mikrostanovišť. Sečení je třeba provádět ručně a pouze jednou ročně, nejlépe v 
červnu nebo na podzim, mimo období letu modrásků rodu Maculinea. Pokud není možné 
zajistit mozaikovité sečení, je třeba lokalitu rozdělit na několik částí kosených střídavě 
jednou za dva roky nebo alespoň ponechat nekosené příčné pásy nebo širší lemy (zdroj: 
AOPK ČR). 
 
Výskyt modráska bahenního a popis jeho biotopu ve vztahu k hodnocenému záměru: 

V zájmovém území hodnoceného záměru se vyskytuje jediná kolonie modráska 
bahenního a to konkrétně pouze v severozápadní části EVL Jilešovice-Děhylov, na 
pravobřežní bermě a protipovodňové hrázi Opavy (vzdušná i návodní strana hráze, méně na 
koruně hráze), v místě navrženého stavebního objektu 101 (321) Pravobřežní hráz (viz Obr. 
11). Na této ploše se nachází největší populace hostitelského druhu rostliny - krvavce totenu, 
která však čítá jen několik desítek kvetoucích rostlin. Celková plocha těchto rostlin je velmi 
nízká a jednotlivé rostliny jsou roztroušeny přibližně na 10 – 20 % rozlohy této části bermy 
toku Opavy a protipovodňové hráze. Plocha je pravidelně sečena a mulčována.  

V dané lokalitě se jedná převážně o louky svazu Arrhenatherion s dominantními trávami 
(Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Festuca rubra, Holcus 
lanatus, Dactylis glomerata aj.) a další bylinami (Leucanthemum ircutianum, Rumex 
acetosa, Aegopodium podagraria, Anthriscus sylvestris, Taraxacum sect. Ruderalia). 
Vegetace je místy dosti degradovaná (dominuje Urtica dioica, Rubus caesius). Na březích 
Opavy vegetace přechází do porostů chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea) 
s ojedinělými vrbami (Salix fragilis). Na pravobřežní hrázi se dále nachází výsadby dřevin: 
Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Hippophae rhamnoides aj.). Prostor pravobřežní hráze 
Opavy je, s výjimkou několika desítek trsů krvavce totenu, bez výskytu významnějších 
druhů cévnatých rostlin.  
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Foto 1: Celkový pohled na kolonii výskytu modráska bahenního 
(Maculinea nausithous) v severozápadní části EVL Jilešovice – 
Děhylov, v prostoru navrženého SO 101 (321) - Pravobřežní hráz. 
Porosty krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) se zde nachází 
zejména na vzdušné i návodní straně hráze a pravobřežní bermě toku 
Opavy (srpen 2010). 

 
 
Foto 2: Ilustrační pohled na porosty krvavce totenu v prostoru 
pravobřežní hráze degradované antropofytní vegetací, součást EVL 
(srpen 2010). 
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Foto 3: Porosty krvavce totenu na pravobřežní 
bermě toku Opavy, součást EVL (srpen 2010). 

 
 
Jednotliví jedinci krvavce totenu se velmi vzácně nachází také na intenzivně sečené louce 

v pravobřežní nivě Opavy a na hrázi Opavy, jihovýchodně od kolonie výskytu modráska 
bahenního (viz Obr. 11). V těchto, ani v ostatních částech EVL Jilešovice-Děhylov, však 
výskyt modráska bahenního nebyl zjištěn ani není pravděpodobný. 
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Foto 4: Charakter degradované louky v pravobřežní nivě Opavy 
s velmi vzácným výskytem krvavce totenu a bez potvrzeného výskytu 
modráska bahenního, součást EVL (srpen 2010). 

 
 
Foto 5: Dospělý jedinec modráska bahenního zastižený při terénním 
průzkumu na pravobřežní hrázi Opavy, součást EVL (srpen 2010). 

 
 
Plochy s výskytem krvavce totenu (viz kolonie výskytu modráska bahenního, Obr. 11 a 

foto 2) jsou v zájmovém území často ruderalizovány, s vyšším zastoupením antropofytů a 
invazních druhů rostlin.  

Management lučních porostů v EVL, spočívající převážně v mulčování, zde probíhá 
v nevhodných termínech. Biomasa z mulčování a sečení je ponechána k zetlení na ploše.  
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Ve vymezené kolonii modráska bahenního na území EVL (viz Obr. 11) bylo celkem při 
sezónním sčítání v r. 2010 zaznamenáno okolo 30 jedinců (Kočvara et Czernik 2010, vlastní 
terénní šetření). 

Při monitoringu modráska v r. 2010 bylo také zjištěno, že prostor samotné EVL funguje 
jako „propadová ploška“, kdy je dotován jedinci z hráze Opavy, protože management EVL 
Jilešovice – Děhylov bohužel zcela nevyhovuje podmínkám pro vývoj druhu (Czernik in 
verb., Kočvara et Czernik 2010), což bylo zjištěno i při vlastním terénním šetření. 

Lze proto souhlasit se závěry studie Kočvara et Czernik (2010), že současné vymezení 
hranic EVL Jilešovice-Děhylov je s ohledem na dlouhodobé přežití modráska bahenního 
nevyhovující. EVL je umístěno mimo zdrojové lokality metapopulace druhu. Velikost 
populace druhu je na lokalitě natolik malá, že neumožňuje její dlouhodobé přežití. Lokalita 
se sice nachází v kontinuu řeky Opavy, kde se místy nacházejí životaschopné populace 
modráska bahenního, ale současná lokalita je svou početností motýlů (do 30 exemplářů) 
v hlubokém populačním propadu. Tato skutečnost činí lokalitu závislou na okolních 
populacích a lze tudíž předpokládat, že pokud zaniknou okolní plochy s populacemi 
modráska bahenního, populace v EVL zanikne v brzké době také, neboť nebude doplňována 
jedinci z okolních populací. Zánik blízkých lokálních populací je velmi reálný, poněvadž 
dochází k postupnému zorňování okolních lučních ploch, také se zintenzivnila údržba 
lučních břehů řeky Opavy mulčováním (biotop modráska bahenního). Navíc některé okolní 
luční porosty podél Hlučínské štěrkovny a řeky Opavy naopak v posledních letech významně 
zarůstají porosty křovin a dřevin (Kočvara et Czernik 2010). 
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Obr. 11: Mapa výskytu kolonie modráska bahenního (Maculinea nausithous) 
v části území EVL Jilešovice-Děhylov v prostoru navrženého stavebního 
objektu SO 101/321 (viz modře značená plocha, zdroj: Czernik 2010).  
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4. Hodnocení záměru 

4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 

Podklady dodané zadavatelem, jež popisují projektový záměr (viz Boháč 2008, Boháč 
2008a, Bielanská 2008, Dehner 2008, Boháč 2008b, Rau 2011, Czernik 2011), stejně jako 
získané informace o výskytu předmětu ochrany EVL Jilešovice - Děhylov, jeho stavu, 
požadavcích na udržení příznivého stavu, kvalitě a antropogenním ovlivnění EVL umožnily 
provedení hodnocení.  

4.2 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty 
ochrany  

4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů 
 
Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení možných vlivů 

navrženého záměru „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u 
Hlučína“ na předmět ochrany evropsky významné lokality Jilešovice - Děhylov – modráska 
bahenního (Maculinea nausithous).  

Konkrétně byla pozornost předloženého hodnocení dle §45i ZOPK zaměřena na 
posouzení vlivů navržené realizace stavebního objektu SO 101 (321) – Pravobřežní hráz na 
výše uvedený předmět ochrany EVL Jilešovice - Děhylov a ekologickou integritu lokality. U 
ostatních navržených stavebních objektů nebyla definována zřetelná vazba na EVL 
Jilešovice – Děhylov. 

Eventuální vliv záměru na ostatní lokality soustavy Natura 2000, resp. jejich předměty 
ochrany lze vzhledem k jejich značné vzdálenosti a priori vyloučit. 

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na EVL Jilešovice - 
Děhylov, resp. na její předmět ochrany bylo v souladu s metodickými doporučeními 
Evropské komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a, MŽP ČR 2007) a platnou legislativou 
zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předmět ochrany EVL 
(evropsky významný druh živočicha). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru 
bylo zvoleno slovní vyhodnocení všech relevantních vlivů záměrů s výslednou sumarizací 
pro jednotlivé vlivy pomocí níže uvedené stupnice (viz Tab. 1). 

 
Tab. 1: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předměty ochrany a 
celistvost lokalit Natura 2000 (zdroj: MŽP ČR 2007). 
Hodnota Termín Popis 

-2 Významný 
negativní vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v  
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně 
negativní vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
Nevylučuje realizaci záměru. 
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Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Bez vlivu Záměr nemá žádný vliv. 
+1 Mírně 

pozitivní vliv 
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení 

ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do 
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

+2 Významný  
pozitivní vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné 
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý 
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

 
Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i 

ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie 
s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích 
(Percival 2001, Bernotat 2007). 

Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště 
druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní 
kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1% 
rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace druhů ptáků či evropsky 
významných druhů na území dané PO či EVL (Bernotat 2007, Percival 2001).  

V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předmět 
ochrany a celistvost EVL Jilešovice - Děhylov považovány také eventuální významné změny 
určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav předmětu ochrany, v tomto 
případě zejména riziko negativního zásahu do biotopu modráska bahenního – likvidace 
živných rostlin (krvavce totenu), mravenišť rodu Myrmica apod. 

 
4.2.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a 
provozu navrženého záměru na předmět ochrany EVL Jilešovice - 
Děhylov 

 
Z výše provedeného screeningu vyplynulo, že podrobná pozornost hodnocení bude 

věnována posouzení vlivu navržené realizace stavebního objektu SO 101 (321) – 
Pravobřežní hráz na modráska bahenního a jeho biotop. 

V úseku hráze KM 0,520 - 1,490 (Ř.KM 8,020 – 8,990) je navržené staveniště součástí 
EVL Jilešovice - Děhylov. 

Pro posouzení předloženého záměru je zásadní, že jeho nedílnou součástí je navržená 
sada opatření pro podporu populace modráska bahenního v EVL – viz studie Czernik (2011). 
Samotné stavební zásahy, tzn. navýšení hráze jejím nasypáním, bez respektování 
konkrétních doporučení uvedených ve studii Czernik (2011), by mohly vést k likvidaci 
populace modráska bahenního na pravobřežní hrázi Opavy. Tímto by tedy mohlo dojít 
k zániku předmětu ochrany na lokalitě.  

Důvodem je skutečnost, že při stavebních pracích by bylo možno očekávat totální 
odstranění stávajícího vegetačního krytu, včetně živných rostlin modráska bahenního – trsů 
krvavce totenu. Následně by došlo k nasypání svahů hráze, navýšení její koruny a celkové 
obměně vegetačního krytu - obnažení půdního povrchu a vzniku navazujících časných 
sukcesních stadií vegetace s absencí krvavce totenu. Souvisejícím dopadem by byla 
očekávaná likvidace hnízd hostitelských mravenců rodu Myrmica. 

Výše uvedené konsekvence jsou však pouze hypotetické, protože hodnocený záměr (viz 
Rau 2011) odkazuje na studii Czernik (2011), jež je nedílnou součástí hodnoceného záměru. 

Citovaná studie Czernik (2011) přináší návrh postupu péče o pravobřežní hráz před 
zahájením stavebních prací, v průběhu prací a po ukončení prací na stavebním objektu SO 
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101 (321), tj. v průběhu min. 4-5 let. Studie řeší dvě základní roviny podpory populace 
evropsky významného druhu modráska bahenního - management a průzkum (monitoring). 
Cílem a obsahem managementu (obhospodařování) bude na lokalitě (v části EVL) nastavit 
takové hospodaření, které bude mít pozitivní vliv na populaci modráska bahenního, živné 
rostliny krvavce totenu a hostitelské mravence Myrmica rubra. Konkrétně studie doporučuje 
tyto hlavní okruhy změn hospodaření v území: úprava načasování a frekvence seče, posílení 
populace a záchranné transfery živné rostliny krvavce totenu, redukce invazních druhů 
rostlin. Detaily navržených opatření jsou podrobněji uvedeny v kap. 2.1.4. a ve studii 
Czernik (2011). 

Po prostudování studie Czernik (2011) lze konstatovat, že při jejím respektování nebude 
mít hodnocený záměr negativní vliv (0 dle stupnice hodnocení) na předmět ochrany EVL 
Jilešovice-Děhylov – modráska bahenního a jeho biotop. Důsledné dodržení opatření 
navržených ve studii Czernik (2011) může naopak přinést zlepšení stavu populace modráska 
bahenního v lokalitě. 

Sadu doporučení uvedených v technické zprávě (viz Rau 2011), resp. ve studii Czernik 
(2011) je nezbytné přenést také do dalších etap řízení o využití území (územní a stavební 
řízení) a do plánu péče o EVL Jilešovice-Děhylov. 

4.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost evropsky 
významné lokality 

4.3.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit 
 
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí (ekologickou integritou) u EVL rozumíme 

udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k 
předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat 
způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení 
jejich stávajícího stavu. Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál 
pro zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné 
schopnosti v rámci své dynamiky (MŽP ČR 2007). 

V souladu s metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007) se hodnocení vlivů 
záměru na celistvost EVL Jilešovice-Děhylov zaměřilo na zjištění, zda záměr: 
• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí 
• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL 
• redukuje diverzitu lokality 
• vede ke fragmentaci lokality 
• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav 

předmětů ochrany 
• narušuje naplňování cílů ochrany lokality 
 
4.3.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality 
 

Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality (ekologickou 
integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na předmět ochrany EVL 
Jilešovice-Děhylov. Pro detailní popis ekologických souvislostí je tedy vhodné odkázat na 
zmíněné hodnocení (viz kap. 4.2.2).  

V následujících odstavcích je provedeno přehledné shrnutí vyhodnocení vlivů záměru na 
jednotlivé aspekty ekologické integrity lokality. 
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Změny důležitých ekologických funkcí: při respektování předložené technické dokumentace, 
včetně studie Czernik (2011) nedojde ke změnám důležitých ekologických funkcí lokality.  
 
Významná redukce ploch výskytu předmětu ochrany EVL: nedojde k významné redukci 
ploch výskytu modráska bahenního vzhledem k očekávanému zachování, resp. eventuálního 
zvýšení počtu živných rostlin a hnízd mravenců. 
 
Redukce diverzity lokality: realizací záměru nedojde ke snížení diverzity lokality. Naopak 
lze v důsledku navržených opatření očekávat zvýšení stanovištní diverzity lokality. 
 
Fragmentace lokality: vybudováním navrženého stavebního objektu nedojde ke vzniku 
nových geografických či ekologických bariér významných pro mobilní druh – modráska 
bahenního. 
 
Ztráta nebo redukce klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav předmětů ochrany: 
bude zachován dostatečný počet živných rostlin (krvavce totenu) i hnízd mravenců rodu 
Myrmica. 
 
Narušení naplňování cílů ochrany lokality: při respektování předložené technické 
dokumentace a navržených doporučení nedojde ke zhoršení stavu předmětu ochrany a 
kvality lokality. 
 

Z provedeného hodnocení (viz výše) vyplývá, že realizací záměru nedojde 
k významnému negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Jilešovice-Děhylov.  

4.4 Hodnocení možných kumulativních vlivů 

Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména běžné 
hospodaření v okolí, k němuž bude docházet bez ohledu na realizaci předloženého záměru.  
Konkrétně lze očekávat pokračování stávajícího rekreačního, zemědělského, 
vodohospodářského a dopravního využití území. 

Mezi kumulativní vlivy lze počítat také stávající nevyhovující stav EVL Jilešovice-
Děhylov, jež je způsobený zejména nevhodným způsobem lučního hospodaření v lokalitě – 
intenzivní sečí a mulčováním v průběhu sezónního vývoje modráska bahenního. Na tuto 
skutečnost upozorňuje také Czernik (2010), Kočvara et Czernik (2010) a Czernik (2011). 
Lze proto souhlasit se závěry studie Kočvara et Czernik (2010), že prostor samotné EVL 
funguje jako „propadová ploška“, kdy je dotován jedinci z hráze Opavy, protože 
management EVL Jilešovice – Děhylov bohužel zcela nevyhovuje podmínkám pro vývoj 
druhu. Současné vymezení hranic EVL Jilešovice-Děhylov je s ohledem na dlouhodobé 
přežití modráska bahenního nevyhovující. EVL je umístěna mimo zdrojové lokality 
metapopulace druhu. Velikost populace druhu je na lokalitě natolik malá, že neumožňuje její 
dlouhodobé přežití. Lokalita se sice nachází v kontinuu řeky Opavy, kde se místy nacházejí 
životaschopné populace modráska bahenního, ale současná lokalita je svou početností 
motýlů (do 30 exemplářů) v hlubokém populačním propadu. Tato skutečnost činí lokalitu 
závislou na okolních populacích a lze tudíž předpokládat, že pokud zaniknou okolní plochy 
s populacemi modráska bahenního, populace v EVL zanikne v brzké době také, neboť 
nebude doplňována jedinci z okolních populací. 

Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.mzp.cz) vyplývá, že 
v bezprostředním okolí navrženého záměru nejsou známy další projednávané záměry, které 
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by mohly do budoucna významně ovlivnit území EVL Jilešovice – Děhylov či jiných lokalit 
soustavy Natura 2000. 

Lze tedy dojít k závěru, že v důsledku realizace navrženého záměru (společně se sadou 
navržených doporučení) nedojde ke kumulativně významně negativnímu ovlivnění předmětu 
ochrany či celistvosti EVL Jilešovice-Děhylov či ostatních lokalit soustavy Natura 2000. 
Naopak je možné, že realizace navržené sady doprovodných opatření (viz Czernik 2011) 
podpoří stav populace modráska bahenního v prostoru EVL. 

4.5 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant 
záměru včetně nulové varianty 

Realizace nulové varianty znamená zachování stávajícího stavu území, tedy pokračování 
současného způsobu hospodaření v území bez výstavby navýšení pravobřežní hráze a dalších 
navržených stavebních objektů.  

Provedení předloženého záměru (tj. aktivní varianty) neznamená významně negativní 
ovlivnění území EVL Jilešovice-Děhylov, resp. jejího předmětu ochrany ani dalších lokalit 
soustavy Natura 2000. 

Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant na lokality Natura 2000 je 
srovnatelná. 

5. Návrh konkrétních opatření 
k minimalizaci případných negativních 
vlivů realizace záměru na lokality 
soustavy Natura 2000 

Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného záměru na 
EVL Jilešovice-Děhylov, resp. na modráska bahenního a jeho biotop je nezbytné přijmout 
následující zmírňující opatření: 
1.) Při realizaci záměru respektovat doporučení uvedená ve specializované studii - „Sanace, 

rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – Podpora populace 
evropsky významného druhu modráska bahenního“ (viz Czernik 2011). 

2.) Při realizaci jakýchkoliv stavebních prací v prostoru EVL by měl být přítomen odborný 
biologický dozor, který tak operativně zajistí minimalizaci rizika negativního ovlivnění 
biotopu modráska bahenního. 

3.) Případné stavební práce provádět mimo hlavní vegetační sezónu (mimo období květen – 
srpen). 

4.) Pracovní činnosti a zemní práce striktně omezit na vzdušnou stranu a korunu hráze. Na 
návodní straně hráze, na bermách a loukách mimo dojezdové trasy neukládat 
mezideponie materiálu, neparkovat stavební stroje, neprovádět skrývky zeminy nebo jiné 
stavební činnosti a nepojíždět s mechanizací. Příjezd k hrázi vést pouze po vymezené 
trase, aby nedošlo k rozježdění louky. 
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6. Závěr 

Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru – „Sanace, rekultivace a revitalizace 
území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“  na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Řešená lokalita se nachází na západním až jihozápadním kraji zastavěné části města 
Hlučín - na katastrálních územích Hlučín, Dobroslavice, Kozmice, Jilešovice a Děhylov. V 
současné době se v lokalitě nachází zatopený dobývací prostor po těžbě štěrkopísku, s 
místním názvem „Hlučínské jezero“ 

Cílem hodnoceného záměru je umožnit další rozvoj a využití lokality Hlučínského jezera. 
Nejprve je zapotřebí dosáhnout toho, aby se řešená oblast již nenacházela v aktivní zóně 
záplavového území a přitom nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů v profilu nad 
Hlučínským jezerem. Toto řeší první skupina objektů, „Objekty na VT Opava“. Dále je třeba 
zajistit bezpečný provoz „Hlučínského jezera“ jako vodního díla v návaznosti na výstavbu 
objektů první (předchozí) skupiny. Tímto se zabývají stavební objekty skupiny „Funkční 
objekty Hlučínského jezera“. Vlastní umožnění dalšího rozvoje a využití lokality bývalého 
dobývacího prostoru je řešeno skupinou objektů „Dopravní a technická infrastruktura, 
obnova zeleně“. 

Část hodnoceného záměru, konkrétně navržený stavební objekt SO 101 (321) 
„Pravobřežní hráz“ je zčásti situován do prostoru EVL Jilešovice-Děhylov. Navržené 
staveniště je součástí výše uvedené evropsky významné lokality konkrétně v úseku hráze 
KM 0,520 - 1,490 (Ř.KM 8,020 – 8,990). Tento stavební objekt řeší navýšení, resp. 
vyrovnání koruny stávající hráze v celkové délce 3 443 m  na úroveň Q100 (stoletá voda) 
s bezpečnostním převýšením 0,5 m, což odpovídá požadavkům správce vodního toku 
podniku Povodí Odry s.p. 

V průběhu hodnocení byl potvrzen stávající nevyhovující stav EVL Jilešovice-Děhylov, 
jež je způsobený zejména nevhodným způsobem lučního hospodaření v lokalitě – intenzivní 
sečí a mulčováním v průběhu sezónního vývoje modráska bahenního. Tato skutečnost není 
závislá na realizaci navrženého záměru. Při pokračování stávajícího nevhodného způsobu 
hospodaření v EVL a v jejím okolí, lze v průběhu dalších let očekávat riziko vymizení 
předmětu ochrany – extinkci modráska bahenního z území. 

Provedeným naturovým hodnocením bylo zjištěno, že realizace navržené výstavby 
stavebního objektu SO 101 (321) „Pravobřežní hráz“, společně se sadou doprovodných 
opatření navržených ve specializované studii k podpoře populace modráska bahenního (viz 
Czernik 2011), nebude znamenat významně negativní ovlivnění EVL Jilešovice-Děhylov, 
resp. jejího předmětu ochrany – modráska bahenního. 

Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění, lze konstatovat, že uvedený záměr, při dodržení předložené 
specifikace, nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany 
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 
V Olomouci dne 29.června 2011    
 
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.  
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