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Úvod 
 
Pro stavbu ”Objekty na řece“ - SO 01 Vodácký přístav, SO 02 – Horní stupeň, SO 03 – 
Spodní stupeň, která je v současnosti projekčně připravována ve stupni dokumentace pro 
územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí. Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II 
- bodu 10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny. 
 
Na základě vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu MSK č. 
MSK 145623/2008 ze dne 1.10.2008 část stavby -  objekty SO 04 – Slunící plochy nepodléhá 
procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. 
Pro ostatní objekty této stavby – SO 01 Vodácký přístav, SO 02 Horní stupeň a SO 03 Spodní 
stupeň je zpracováno oznámení dle zák.č.100/2001 Sb., část SO 04 Slunící plochy je 
související stavbou 
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A. Údaje o oznamovateli                                                                     
 
Investor    Statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava 
 
Oznamovatel    Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o. 
     Hrabákova5, 702 00 Ostrava  
Oprávněný zástupce  
Oznamovatele   Ing.Pavel Obroučka 
     Tel. 596127029 
     obroucka@arkos-ova.cz 
 
Projektant     Architektonická kancelář ARKOS, s.r.o. 
     Hrabákova5, 702 00 Ostrava  
     Ing.Pavel Obroučka 
     Tel. 596127029 
     obroucka@arkos-ova.cz 

Technické řešení stupňů Miloš Lojda, Pöyry a.s. 
 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
„Objekty na řece“ - SO 01 Vodácký přístav, SO 02 – Horní stupeň, SO 03 – Spodní stupeň 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II  
 
Bod 10.9 Rekreační přístavy na jachty a malé čluny 
 
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru   
 

Vodácký přístav - přístaviště s pevným molem zasahující 6 m do 
pravobřežní bermy toku, celková délka 35 m v ř.km 4,50  
Horní stupeň - Jamborův prah -  výšky 80 cm v ř.km 4,20 
Spodní stupeň - Jamborův prah -  výšky 70 cm  v ř.km 3,21 

 
 

3. Umístění záměru   Kraj Moravskoslezský 
Ostrava – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, 
Městský obvod Slezská Ostrava 

    Katastrální území Moravská Ostrava parc.č.3652 
    Katastrální území Slezská Ostrava parc.č. 5980/1 
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměr stavby vychází z celkové koncepce navržené  v rámci urbanistické studie „Humanizace 
toku řeky Ostravice“, která byla zpracovaná pro investora Statutární město Ostrava v letech 
2003-2004 Architektonickou kanceláří ARKOS, spol. s r.o.  
 
Posláním této studie bylo hledat možnosti, jak přiblížit řeku a její okolí v oblasti, kde řeka 
protéká městem, občanům a návštěvníkům města, jejich zájmům a životu. Tato studie navrhla 
úpravy, opatření a zásady, které by pomohly výrazně posílit úlohu, kterou bude řeka Ostravice 
hrát v blízké budoucnosti v životě občanů i návštěvníků města. Navržené úpravy jsou 
komplexem, který se skládá z řady dílčích kroků – staveb, které byly v roce 2008 rozčleněny 
a dopracovány do podoby Investičního záměru „Revitalizace řeky Ostravice“. 
 
Stavba je součástí projektu Statutární města Ostravy „Revitalizace řeky Ostravice“, jenž je 
zařazen do tzv. „Integrovaného plánu rozvoje Města“ a svou funkcí navazuje na ostatní 
stavby tohoto projektu, zejména na investiční záměr č.II – „Cyklostezky a navazující pěší a 
přístupové komunikace“.  
 
Stavba „Objekty na řece“ je členěna na tyto stavební objekty: 
    SO 01 - Vodácký přístav 
    SO 02 - Horní stupeň 
    SO 03 - Spodní stupeň 
    SO 04 - Slunící plochy (SO 04.1,  SO 04.2, SO 04.3) 
 
Jak již bylo uvedeno v úvodní části,, na základě vyjádření Odboru životního prostředí a 
zemědělství Krajského úřadu MSK č. MSK 145623/2008 ze dne 1.10.2008 část stavby -  
objekty SO 04 – Slunící plochy nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
podle zákona č.100/2001 Sb.  
Součástí oznámení jsou navrhované stavby vodáckého přístavu, horní a spodní stupeň. Slunící 
plochy jsou související stavbou. 

V současné době je dotčená část území vodním tokem v intravilánu města Ostrava. Řešené 
území se nachází v korytě řeky Ostravice a přilehlých plochách v úseku od Hradní lávky při 
soutoku Ostravice s Lučinou po konec sídliště na Kamenci (zhruba v místech měřící stanice 
oblastního VH dispečinku). Teoretický podélný sklon koryta je J = 0,00135. Příčný tvar 
koryta tvoří dvojitý lichoběžník s šířkou ve dně 22,5 m. Stávající břehy toku Ostravice jsou 
v lokalitě opevněny nasazenou patkou z lomového kamene se sklonem líce 1:1,5 a šířkou 
v koruně 1,5 m a výškou cca 1,75 m nad teoretickou niveletou. Bermy toku v příčném sklonu 
1:14 jsou tvořeny zatravněnou plochou. Bermy jsou ukončeny po obou stranách nábřežní zdí, 
nebo náspem komunikací ulice Místecká, příp. svahy ochranných hrází. V současné době se 
na bermách nenachází žádné vzrostlé porosty. 

 
Navrhovaný vodácký přístav umožní přístup k řece Ostravici pro vodáckou veřejnost. Přístav 
navazuje na investiční záměr Vodáckého spolku Campanula  „Sportovní a zábavní cíle na 
soutoku Ostravice a Lučiny“ (loděnice s výletní restaurací), který je rovněž zahrnut do 
„Integrovaného plánu rozvoje Města“. Stavba „Sportovní a zábavní cíle na soutoku Ostravice 
a Lučiny“ byla posouzena v roce 2008 procesem posouzení dle zák.č. 100/2001 Sb. a 
posouzení bylo ukončeno ve zjišťovacím řízení.  
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Konstrukce přístaviště s pevným molem zasahuje 6 m do pravobřežní bermy toku na celkové 
délce cca 35 m. Záliv přístaviště a pevné molo budou tvořeny z drátokamenných matrací – 
gabionů. Vodácký přístav je umístěn cca 90 m pod soutokem Ostravice s Lučinou – říční 
kilometr 4,50 Ostravice.  

 
MÍSTO SITUOVÁNÍ STAVBY  VODÁCKÝ P ŘÍSTAV 

 

 
 

Navrženo je vybudování 2 stupňů – horní a dolní stupeň pro zajištění konstantního vzdutí 
hladiny při průtoku řeky městem (vytvoří vodní zrcadlo). Tyto stupně – Jamborovy prahy -  
výšky 80 cm (objekt SO 02 – Horní stupeň) a 70 cm (objekt SO 03 – Spodní stupeň) budou 
z důvodu migrace živočichů žijících v řece doplněny o rybí přechody. Podoba rybích 
přechodů je dle projektu navržena dle požadavků Správy CHKO Poodří a AOPK ČR – 
středisko Ostrava. 
Břehy kolem stupňů budou upraveny po pohyb a rekreaci občanů kamennou dlažbou a 
dřevěnými platy a doplněny vhodnými vegetačními úpravami. Přístupy k jezům budou 
umožněny novými příp.rekonstruovanými schůdky do bermy, řešenými v rámci stavby 
cyklostezek (stavba „Cyklostezky“). Horní stupeň je umístěn cca 170 m nad mostem Miloše 
Sýkory v říčním kilometru 4,2 Ostravice. Spodní stupeň je umístěn 165 m pod lávkou na 
Kamenec v říčním kilometru 3,21 Ostravice. 
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MÍSTO SITUOVÁNÍ STAVBY  HORNÍ STUPE Ň 
 

 
MÍSTO SITUOVÁNÍ STAVBY  SPODNÍ STUPE Ň 
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Související stavbou jsou navrhované tři slunící plochy. Jejich úkolem je zabezpečení toho, 
aby byla řeka mnohem více využívána občany a návštěvníky města k odpočinku u vody. 
Slunící plochy (jsou navrženy mezi spodním stupněm pod lávkou na Kamenec a stávající pěší 
lávkou u památníku rudoarmějců, z toho dva na levém břehu v přímé vazbě na Komenského 
sady a jeden na pravém (slezském) břehu v sousedství sídliště na Kamenci. Tyto plochy by 
mohly sloužit zároveň i jako zastávky pro vodáky.  

 
Území, ve kterém jsou navrženy uvedené stavby, je v územně plánovací dokumentaci 
vymezeno jako „Doprovodná zeleň vodních toků“ a „Vodní toky“ (viz Vyjádření z hlediska 
územního plánu, Magistrát města Ostravy, odbor útvaru hlavního architekta, zn.: 
ÚHA/2226/2009/BAU z 14.4.2009). 
Dle regulativů funkčního a prostorového uspořádání pro území „Doprovodná zeleň vodních 
toků“ je možno upravené břehy kolem stupňů i vodácký přístav zahrnout mezi klasická vodní 
díla sloužící k plavebním účelům a lze je tedy zařadit mezi nezbytná zařízení technické 
infrastruktury, to znamená mezi funkční využití „vyjímečně přípustné“. Slunící plochy, mající 
charakter zpevněných ploch, lze zařadit mezi pěší komunikace, které jsou v tomto území 
„přípustné“.   
Dva stupně jamborových prahů s rybími přechody (horní a dolní stupeň), které jsou součástí 
ploch s funkcí „Vodní tok“ jsou rovněž vodní díla související s tokem. Regulativy funkčního 
a prostorového uspořádání těchto zařízení na vodních tocích neřeší, záměr není v rozporu 
s územním plánem. 
Pro předmětné území není schválen územní plán zóny, který by podrobněji stanovoval 
plošnou a prostorovou regulaci zástavby. 
 
Všechny navržené objekty v rámci stavby budou situovány v prvku územních systémů 
ekologické stability – nadregionálním biokoridoru, který je tvořen tokem řeky Ostravice.  
 
Vzhledem k pracím v  korytě řeky bude v dalším stupni projektu řešen soubor opatření 
souvisejících s případným průtokem velkých vod v Ostravici. V době prací v korytě řeky se 
musí počítat s tím, že voda bude zkalena říčními sedimenty. Na množství protékané vody 
nebudou mít práce na úpravách žádný vliv. 
 
Navrhovaná stavba bude koordinována s dalšími záměry správce toku – Povodí Odry s.p. a 
správce území – Statutární město Ostrava.– stavbami  „Revitalizace řeky Ostravice“ 
(„Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov“, „Odtěžení znečištěných sedimentů a 
rekonstrukce břehů na řece Ostravici“, „Cyklostezky“ a „Visuté galerie a navýšení nábřežní 
zdi na Havlíčkově nábřeží“). 
Stavba „Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov“ byla posouzena v roce 2008 
procesem posouzení dle zák.č. 100/2001 Sb. a posouzení bylo ukončeno ve zjišťovacím řízení 
(11/2008).  
Zároveň se připravuje  stavba „Revitalizace Komenských sadů“, jejímž investorem je Mšstský 
obvod Moravská Ostrava a Přívoz. 
 
V zájmovém prostoru se nenalézají žádné podzemní inženýrské sítě, které by byly v kolizi 
s jednotlivými navrhovanými objekty, pouze v místě objektu vodáckého přístavu se nachází 
nadzemní kabelové v majetku O2 Telefónica. 
Veškeré výustní objekty v správě OVaK se nacházejí cca 1- 4 m nad předpokládanou 
hladinou vzdutí od obou navržených stupňů. 
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Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.  
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Vodácký přístav je navržen pro umožnění přístupu k řece pro vodáckou veřejnost. Přístav 
navazuje na samostatný investiční záměr Vodáckého spolku Campanula  - vybudování 
„Sportovního a zábavní cíle na soutoku Ostravice a Lučiny“, tj. loděnice s výletní restaurací. 
Navrhované přístaviště bude umístěno na pravém břehu toku Ostravice, navazuje 
přístupovým chodníkem, který je řešen v rámci stavby cyklostezek,  na objekt loděnice.  

 
Účelem stavby Horní a Dolní stupeň je vytvoření vodního zrcadla vzdutím hladiny a tím 
nastavení podmínek budoucím rekreačním aktivitám a odpočinku obyvatel a návštěvníků 
města Ostravy. Břehy kolem stupňů budou upraveny pro pohyb a rekreaci občanů kamennou 
dlažbou a dřevěnými platy a doplněny vhodnými vegetačními úpravami. Přístupy k jezům 
budou umožněny novými příp. rekonstruovanými schůdky do bermy, řešenými v rámci 
stavby „Cyklostezky“.  
Součástí stupňů bude rybí přechod, který je dle projektu řešen jako přírodě blízká rampa 
tvořena z kamenných přepážek a tůněk vyplněných kameny a říčním substrátem, kotvený do 
základu z hubeného betonu .  
Opevnění nad stupni, v korytě řeky, bude provedeno kamenným záhozem a pod stupni 
opevněním z rovnaniny z balvanů přecházejícím přes kamenný zához do stávajícího dna. 
Svahy kynety budou nad a pod navrhovanými objekty opevněny kamennou záhozovou 
patkou. V délce opevnění berem kamennou dlažbou do betonu bude patka z lomového 
kamene prolita betonem. Opevnění berem je navrženo z kamenné dlažby do betonu 
s přechodem přes kamennou rovnaninu s vyklínováním na rostlý terén, tyto zpevněné plochy 
budou dále doplněny o dřevěná plata, shodného provedení jako samostatné objekty slunících 
ploch. 
 
  
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Vodácký přístav 
Záliv přístaviště a pevné molo budou tvořeny z drátokamenných matrací – gabionů. 
Konstrukce přístaviště s pevným molem bude zasahovat 6 m do pravobřežní bermy toku na 
celkové délce 35 m.  
Záliv přístaviště bude stabilizován opěrnou zdí z gabionů o příčném profilu 1,00 x 1,00 m 
tvořenými pletivem z pozinkovaného drátu, vyplněným kamenivem.  
Pevné molo bude po obvodu opatřeno schůdky a jeho konstrukce je navržena rovněž 
z gabionů.  
Pochůzí plocha mola a schůdků bude opatřena povrchem s protiskluzovou úpravou. Opěrná 
zeď obvodu přístaviště bude v místech navázání na břehy toku kopírovat jejich stávající 
sklon, aby konstrukce přístaviště nebyla překážkou v proudění toku.  
Před zahájením prací bude dle projektu rozebráno stávající břehové opevnění. Po dokončení 
konstrukce přístaviště budou obnoveny rozebrané úseky břehového opevnění a bude 
provedeno navázání tohoto opevnění na opěrné zdi objektu přístaviště. Přebytek lomového 
kamene bude použit k opevnění dna přístaviště a dna toku podél objektu přístaviště. Dno toku 
v přístavišti je možno opevnit kamennou dlažbou do betonu. 
Zemní práce pro tento objekt zahrnují výkop jámy pro záliv přístaviště a rýhy pro založení 
drátokamenné opěrné zdi (cca 1 270 m3). Výkopek bude zčásti použit pro zpětný zásyp a 



 11 
 

 

úpravy svahů v rámci tohoto objektu (cca 390 m3), přebytek se odveze na zajištěnou skládku 
(880 m3).  
Protože veškerá činnost spojená s realizací stavby bude prováděna v korytě řeky bude termín 
prací realizován v období s nejnižšími průtoky. 

 
 

Vodácký přístav 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horní stupeň 
Stupeň je navržený jako železobetonová konstrukce tvaru Jamborova prahu a bude umístěn 
kolmo na směr proudění v ř. km 4.200 řeky Ostravice. Výška koruny stupně je navržena na 
kótě 204.85m n.m., t.j. 0.80m nad úrovní teoretické nivelety dna, s délkou přelivné hrany 
17.15m. Úroveň teoretické nivelety v místě stupně je 204.05m n.m..  Levá část konstrukce 
kopíruje tvar břehu bermy ve sklonu 1:1.5 a ve výšce 205.75m n.m. přechází v její 
vodorovnou část. Pravý pilíř je navržen jako svislá dělící zeď, 0.60m široká, mezi stupněm a 
objektem rybího přechodu s korunou zdi na výšce 205.25m n.m.. Nad stupněm bude 
konstrukce zajištěna štětovou stěnou, která bude po dobu výstavby sloužit jako část jímky a 
po dokončení se odřízne v úrovni konstrukce. Celkové plošné rozměry železobetonové 
konstrukce jsou (bude doplněno až po přepracování konstrukce na výšku 0.8m). Opevnění na 
bermě, v návaznosti na levobřežní nábřežní konstrukci stupně, bude tvořit dlažba do betonu 
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na štěrkopískovém loži (30/20/10) v šířce 3.0m s přechodem přes kamennou rovnaninu 
s vyklínováním (tl. 50cm) na štěrkopískovém podsypu (tl. 10cm) v šířce 1.0m na rostlý terén.  
Nad a pod stupněm bude provedeno opevnění kamenným záhozem. Pod stupněm ještě 
bezprostředně na konstrukci stupně naváže rovnanina z balvanů (typ balvanitého skluzu). 

 
Dno koryta pod stupněm   204,05 m n.m. (Balt) 
Dno koryta nad stupněm   204,05 m n.m. (Balt) 
Koruna přepadové hrany   204,85 m n.m. (Balt) 
Délka přelivné hrany     17,15 m 
Výška stupně:     0,80 m 
Sklony křídel stupně    levá strana 1:1.5 
      pravá strana kolmé (dělící zeď s rybím  
      přechodem) 
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Rybí přechod  
Pro možnost migrace menších vodních živočichů bude těleso stupně doplněno rybím 
přechodem. Migrační zařízení bude umístěno při pravém břehu kynety Ostravice a 
bezprostředně naváže dělícím pilířem na konstrukci stupně. Rybí přechod je řešen jako 
přírodě blízká rampa o sklonu 1:25 na vstupu šířky 4,0 m. Konstrukce dle projektu začíná 
12,0 m nad stupněm a skončí 0,10 m pod stupněm. Celková délka objektu je 18,67m a šířka 
konstrukce 7,20 m. Příčné přepážky budou tvořeny balvany tak, že se šířka mezer mezi nimi 
bude pohybovat v intervalu 7-15 cm. Přepážky tvoří tůňky, které budou vyplněny kameny a 
říčním substrátem. Množství a velikost tůněk je navržena tak, aby rozdíl hladin v tůňkách 
nepřesáhl 15 cm a hloubka vody před překážkou dosahovala 70 cm. Levá část konstrukce 
kopíruje tvar břehu bermy ve sklonu 1:1.5 a ve výšce 205.85m n.m. přechází v její 
vodorovnou část.  Dno rampy je stabilizováno hubeným betonem, do kterého budou přes 
prutovou výztuž kotveny balvany přepážek a větší kameny v tůňkách.  

Nad a pod rybím přechodem bude provedeno opevnění kamenným záhozem. Pod 
rybím přechodem ještě bezprostředně naváže rovnanina z balvanů (typ balvanitého skluzu). 

Dno vstupu:     204.05m n.m. (Balt) 
Dno výstupu:     204.65m n.m. (Balt) 
Celková délka migračního zařízení:  18.67m 
Celková šířka migračního zařízení:  7.20m 
Převýšení:     0.60m 
Sklon rampy:     1:25 
Počet přepážek:    4 
Počet tůní mezi přepážkami:   3 
Sklony břehů:     levá strana kolmý  

(dělící zeď se stupněm) 
      pravá strana 1:1.5 
 

Nově vybudovaným stupněm s rybím přechodem budou ovlivněny malé průtoky v kynetě 
koryta řeky Ostravice. Kapacita stupně je 3,9 m3s-1 (odpovídá přibližně Q30 d = 35,4 m3s-1), 
pak dojde k vylití vody na levou bermu, jejíž hrana je na výšce 205,75 m n.m.. 

 
Délka vzdutí hladiny nad horním stupněm 
Tabulka č.1 
 
Průtok Q 
[M-denní] 

 
Množství 
[m3s-1] 

 
Koruna 
přelivu [m 
n.m. (Balt)] 

 
Dno 
[m n.m.]             

Hladina 
pod 
stupněm 
[m n.m.] 

Hladina 
nad 
stupněm 
[m n.m.] 

 
Délka 
vzdutí    
[m] 

Q335d 2,27 204,85 204,05 204,29 204,95 735 
 4,50 204,85 204,05 204,41 204,04 700 
Q180d 10,70 204,85 204,05 204,64 204,22 645 

 
 
Na levé i pravé bermě bude provedeno zpevnění ploch dlažbou do betonu (30/20cm) do 
štěrkopískového lože (tl. 10cm), které přejde kamennou rovnaninou (tl. 50cm) s vyklínováním 
na štěrkopískovém podsypu (tl. 10cm) na rostlý terén. Kamenná patka kynety bude prolitá 
betonem v délce rozsahu kamenné dlažby do betonu na bermě. Nad stupněm je cca 15 m na 
pravém břehu navržena slunící plocha rozměrů 6x25 metrů.  
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Spodní stupeň 
Spodní stupeň je rovněž navržený jako železobetonová konstrukce tvaru Jamborova prahu a 
bude umístěn kolmo na směr proudění v ř. km 3,210 řeky Ostravice. Výška koruny stupně je 
navržena na kótě 203,41 m n.m., t.j. 0,70 m nad úrovní teoretické nivelety dna, s délkou 
přelivné hrany 20,22 m. Úroveň teoretické nivelety v místě stupně je 202,71 m n.m. Pravá 
část konstrukce bude kopírovat tvar břehu bermy ve sklonu 1:1,5 a ve výšce 204,01 m n.m. 
přechází v její vodorovnou část. Levý pilíř je navržen jako svislá dělící zeď, 0,60 m široká, 
mezi stupněm a objektem rybího přechodu s korunou zdi na výšce 203,91 m n.m. Nad 
stupněm bude konstrukce zajištěna štětovou stěnou, která bude po dobu výstavby sloužit jako 
část jímky a po dokončení se odřízne v úrovni konstrukce. Celkové plošné rozměry 
železobetonové konstrukce jsou 21,74 x 5,85m. Opevnění na bermě, v návaznosti na 
pravobřežní nábřežní konstrukci stupně, bude tvořit dlažba do betonu na štěrkopískovém loži 
(30/20/10) v šířce 3,0 m s přechodem přes kamennou rovnaninu s vyklínováním (tl. 50cm) na 
štěrkopískovém podsypu (tl. 10 cm) v šířce 1,0 m na rostlý terén.  
Nad a pod stupněm bude provedeno opevnění kamenným záhozem. Pod stupněm ještě 
bezprostředně na konstrukci stupně naváže rovnanina z balvanů (typ balvanitého skluzu). 
 
Spodní stupeň 
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Dno koryta pod stupněm   202,71 m n.m. (Balt) 
Dno koryta nad stupněm    202,71 m n.m. (Balt) 
Koruna přepadové hrany   203,41 m n.m. (Balt) 
Délka přelivné hrany     20, 22 m 
Výška stupně     0,70 m 
Sklony křídel stupně              levá strana kolmé (dělící zeď s rybím  
      přechodem) 
      pravá strana 1:1,5 
 
 

Pro možnost migrace menších vodních živočichů bude těleso stupně doplněno rybím 
přechodem. Migrační zařízení bude umístěno při levém břehu kynety Ostravice a 
bezprostředně naváže dělícím pilířem na konstrukci stupně. Rybí přechod je řešen jako 
přírodě blízká rampa o sklonu 1:25 na vstupu šířky 4,0 m. Konstrukce bude začínat 9,95 m 
nad stupněm a skončí 0,10 m pod stupněm. Celková délka objektu bude 15,90 m a šířka 
konstrukce 6.5 m. Příčné přepážky jsou tvořeny balvany tak, že se šířka mezer mezi nimi 
bude pohybovat v intervalu 7-15 cm. Přepážky budou tvořit tůňky, které budou vyplněny 
kameny a říčním substrátem. Množství a velikost tůněk je navržena tak, aby rozdíl hladin 
v tůňkách nepřesáhl 15 cm a hloubka vody před překážkou dosahovala 70 cm. Levá část 
konstrukce bude kopírovat tvar břehu bermy ve sklonu 1:1.5 a ve výšce 204,08 m n.m. 
přechází v její vodorovnou část.  Dno rampy je stabilizováno hubeným betonem, do kterého 
budou přes prutovou výztuž kotveny balvany přepážek a větší kameny v tůňkách.  
Nad a pod rybím přechodem bude provedeno opevnění kamenným záhozem. Pod rybím 
přechodem ještě bezprostředně naváže rovnanina z balvanů (typ balvanitého skluzu). 

Dno vstupu     202,71 m n.m. (Balt) 
Dno výstupu     203,21 m n.m. (Balt) 
Celková délka migračního zařízení  15,90 m 
Celková šířka migračního zařízení  6,50 m 
Převýšení     0,50 m 
Sklon rampy     1:25 
Počet přepážek    4 
Počet tůní mezi přepážkami   3 
Sklony břehů     levá strana 1:1.5 
      pravá strana kolmý (dělící zeď se  
      stupněm) 

Nově vybudovaným stupněm s rybím přechodem budou ovlivněny malé průtoky v kynetě 
koryta řeky Ostravice. Kapacita stupně je 23,9 m3s-1, pak dojde k vylití vody na pravou 
bermu, jejíž hrana je na výšce 204,01 m n.m.. 

 

Délka vzdutí hladiny nad spodním stupněm 
Tabulka č.2 

 
Průtok Q 
[M-denní] 

 
Množství 
[m3s-1] 

 
Koruna 

přelivu [m 
n.m. (Balt)] 

 
Dno 

[m n.m.]             

Hladina 
pod 

stupněm 
[m n.m.] 

Hladina 
nad 

stupněm 
[m n.m.] 

 
Délka 
vzdutí    

[m] 
Q335d 2,27 203,41 202,71 202,95 203,51 623 

 4,50 203,41 202,71 203,07 203,59 578 
Q180d 10,70 203,41 202,71 203,30 203,75 500 
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Délka vzdutí je závislá na množství protékané vody korytem řeky. S přibývajícím množstvím 
průtoku se snižuje rozdíl hladin pod a nad stupněm a postupně dojde k jejich vyrovnání.  
V souvislosti se zmenšováním rozdílu hladin na stupni se zkracuje i délka vzdutí až do 
ztracena. 

 
Na levé i pravé bermě bude provedeno zpevnění ploch dlažbou do betonu (30/20) do 
štěrkopískového lože (tl. 10 cm), které přejde kamennou rovnaninou (tl.50cm) s vyklínováním 
na štěrkopískovém podsypu (tl.10 cm) na rostlý terén. Kamenná patka kynety bude prolitá 
betonem v délce rozsahu kamenné dlažby do betonu na bermě. Nad stupněm jsou cca 32 m na 
pravém břehu a cca 45 m na levém břehu navrženy slunící plochy, rozměrů 6x25 metrů. 
Hlavním prvkem by bylo plató z bezúdržbových voděodolných desek na bázi dřeva a PVC, 
připevněné pomocí žárově pozinkovaných ocelových kotev na vyspádovaný betonový základ 
(konstrukčně vyztužený při horním i dolním okraji a rozdělený do dilatačních bloků), snížený 
pod úroveň bermy. Plató bude umístěno svým okrajem na horní hraně břehu kynety, v bermě 
lemováno kamennou dlažbou do betonu. Celý prvek bude řešen tak, aby nevystupoval 
z profilu koryta a plocha z desek bude osazena prakticky v úrovni stávající bermy. 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou. Stavba je řešena s ohledem na specifiku navrhovaných staveb, zohledňuje 
vodohospodářské a  přírodovědné požadavky. 
Navržené řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena stavba je řešena 
přiměřeným způsobem s ohledem na okolní prostory prostředí a charakteristiky území. 
Respektuje další připravované aktivity v území. 
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby  vodácký přístav   2010 

horní a dolní stupeň     2010 
Ukončení       vodácký přístav   2011 

horní a dolní stupeň     2012 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský  
Město     Statutární město Ostrava 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Městský obvod Slezská Ostrava 

 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Závěr zjišťovacího řízení :  Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Územní rozhodnutí:             Magistrát Města Ostravy, odbor stavebně správní 
Stavební povolení  Magistrát Města Ostravy, odbor stavebně správní 
Kolaudační rozhodnutí     :     Magistrát Města Ostravy, odbor stavebně správní 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavba je realizována v k.ú. Moravská Ostrava parc.č.3652 a k.ú. Slezská Ostrava parc.č. 
5980/1, které jsou vodní plochou.  
Tabulka č.3 
P.č. K.ú. Vlastník Druh pozemku 
5980/1 Slezská Ostrava Česká republika (Povodí 

Odry, s.p.) 
Vodní plocha 

3652 Moravská Ostrava Česká republika (Povodí 
Odry, s.p.) 

Vodní plocha 

 
Zemědělský půdní fond nebude stavbou dotčen. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. 
 
 
Stavba se nachází v prostoru ochranného pásma řeky v záplavovém území řeky a její aktivní 
zóně.  
Je situována v prostoru prvku územního systému ekologické stability - nadregionálního 
biokoridoru, který je tvořen tokem řeky Ostravice.  
Stavba se nachází v dobývacím prostoru černého uhlí a jeho chráněném ložiskovém území. 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období stavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování pitnou vodou.  
Pitná voda pro obsluhu bude dodávána z maloobchodní sítě v běžném balení (sklo, plasty). 
 
Období provozu - pitná voda 
V období provozu nebude navrhovaný záměr vyžadovat pitnou vodu. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Provozní a sociální zařízení je uvažováno v minimálním rozsahu bez napojení na vodu, 
kanalizaci a el. energii. 
Případné zdroje el. energie budou zajištěny z mobilního dieselagregátu. 
 
Stavební materiál bude odpovídat konkrétní stavbě a jeho množství a složení bude podrobně 
řešeno v projektové dokumentaci (DSP). 
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4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný 
nárok na dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti řešena.  
 
Přístup na stavební pozemek bude zajištěn po stávající vozidlové komunikaci vedoucí od 
areálu Slezskoostravského hradu podél řeky Lučiny pod mostní konstrukci silnice Frýdecké - 
příjezd na staveniště bude po státních a místních komunikacích a nezpevněnou komunikací do 
bermy, pod Mostem Pionýrů a z Komenského sadů.  
Stávající vstupy do bermy jsou tvořeny nezpevněnými rampami, určenými pro sjezd strojů 
údržby správce toku Povodí Odry s.p. 
 
 
II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Stavba svým charakterem nebude znečišťovatelem ovzduší. V průběhu výstavby není 
vyloučeno zhoršení lokálních poměrů vlivem prašnosti, provozem stavebních strojů a 
dopravou. Tyto negativní jevy lze eliminovat zkrápěním. Vlastní provoz strojů a dopravní 
prostředků je vzhledem k rozsahu a způsobu využití záměru zanedbatelný. 
 
V době provozu nebude navrhovaný záměr znamenat zdroj znečišťování ovzduší. 
 
 
2. Odpadní vody  
 
Po dobu stavby je provozní a sociální zařízení je uvažováno v minimálním rozsahu bez 
napojení na kanalizaci. V době po realizaci stavby nebudou produkovány odpadní vody. 
 
 
3. Kategorizace odpadů 
 
Odpad vznikající během stavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky 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). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.4 
Kód druhu 
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 
17  01 01 Beton O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
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Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů bude v dokumentaci pro následující správní řízení uvedena bilance 
výkopových zemin. 
 
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní  prostředí.  
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
Po realizaci stavba nebude produkovat odpady.  
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Riziko havárie je prakticky spojené pouze s nepředvídatelnými jevy na úrovni živelných 
událostí nebo vnějšího zásahu. Při realizaci záměru je riziko havárie výrazně nevýznamné. 
 
Z hlediska charakteru předloženého záměru lze za případná rizika označit: 

• havarijní únik látek škodlivých vodám 
 
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel v rámci stavebních prací lze technickými opatřeními omezit na 
minimum. Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady nebo při havárii 
v rámci stavby.  
V dalším stupni projektu bude zpracován podrobným plán organizace výstavby se zásadním 
zohledněním realizace stavby ve vztahu k provádění prací v přímém dosahu vodoteče. 
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5. Hluk 
 
Období výstavby 
Stavba svým charakterem nevyžaduje zpracování hlukové studie. Při dopravě materiálu na 
stavbu a při využívání stavební mechanizace může dojít k zvýšení hluku v místě a na 
přístupové komunikaci. Záměr je realizován v prostoru vodoteče Ostravice mimo přímý dosah 
chráněných objektů.  
Stavební práce budou probíhat výhradně ve dne a v omezeném rozsahu (stavba nevyžaduje 
větší využití významných strojů a mechanizace jako zdrojů hluku) nepředpokládá se zvýšený 
negativní vliv na životní prostředí. 
 
Období provozu 
Provoz nebude zdrojem hlukové zátěže.  
 
Z hlediska hlukové zátěže je možné garantovat dodržení přípustných hodnot dle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 

Zájmové území v lokalitě, v němž je navržena stavba  „Objekty na řece“ - SO 01 Vodácký 
přístav, SO 02 – Horní stupeň, SO 03 – Spodní stupeň“ se nachází na  katastrálním území 
Slezská Ostrava a Moravská Ostrava. 
Výstavba vodáckého přístavu a horního a spodního stupně respektuje všechny ostatní aktivity, 
stávající i připravované, v prostoru zájmového území. Záměr je v souladu s územně plánovací 
dokumentací a záměry města. 
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou 
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí 
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje. 
Významným prvkem je situování stavby v nivě vodoteče Ostravice a nadregionálním 
biokoridoru Ostravice. Z toho důvodu je přijata řada opatření v rámci této stavby (rybí 
přechody, způsob technického řešení stavby) a dalších kompenzační opatření,  která bude 
nezbytné dále komplexně dopracovat pro všechny záměry, které souvisejí s dalšími aktivitami 
v prostoru řeky Ostravice (kompenzační opatření – ponechání přirozeně se vytvářejících 
štěrkových lavic, vytvoření tůně těsně nad soutokem Ostravice a Odry, doplnění výsadeb se 
zohledněním nároku na funkčnost nadregionálního biokoridoru, migrační zařízení v nově 
budovaných vzdouvacích objektech).  
Navrhovaná stavba bude respektovat kompenzační opatření, která se jí dotýkají (migrační 
zařízení  v nově budovaných vzdouvacích objektech, výsadby).  
 
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání nebudou záměrem 
stavby narušeny za předpokladu dalšího řešení dalším kompenzačních opatření.  
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1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž bude realizován záměr neobsahuje přírodní zdroje, jejichž 
kvalita a schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.  
 
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
• půdní fond  

Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. Stavba je realizována na 
pozemcích zařazených jako vodní plocha.  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena. 
 
• vodní zdroje,  voda 
V prostoru se nenachází vodní zdroje.  Stavba se nachází v prostoru ochranného pásma řeky 
v záplavovém území řeky a její aktivní zóně.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Generel ÚSES byl navržen a schválen v rámci územně plánovací dokumentace města Ostravy 
(1994). Z tohoto materiálu bylo použito označení dotčeného prvku a zároveň je uvedeno 
označení dle Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES na území Moravskoslezského 
kraje (ACERIS, 11/2007) 
Územní systémy ekologické stability budou záměrem posuzované stavby dotčeny. Lokalita je 
situována v trase nadregionálního biokoridoru, jak je zřejmé z následujícího grafického 
znázornění. 
 
Situace ÚSES dle územního plánu 
města Ostravy 
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Vyšší hierarchický stupeň stability je v území zastoupen:  
 
Nadregionální biokoridor (NRBK) řeka Ostravice (dle ÚPD označen  28-12, 28-10, 28-8, 28-
4, 30-1, dle Generelu nadregionálních a regionálních ÚSES - K 101) 
 
Nadregionální biokoridor Ostravice 
Tabulka č.5 
Kód prvku dle 
ÚPD 

Typ prvku Stávající stav STG Návrh opatření dle 
ÚPD 

28-9 LBC Ostravice Odkal.nádrže, zeleň 3A4-5 Revitalizace a 
biol.regenerace 

28-8 NRBK Ostravice Vodní tok, ostatní 
plocha, zeleň 

3A4-5 Revitalizace a 
biol.regenerace 

28-7 LBC Zeleň, ostatní 
plochy 

3A4-5 Revitalizace a 
biol.regenerace 

28-5 LBC Komenského 
sady 

Park 3A4-5 Revitalizace a 
biol.regenerace 

28-4 NRBK Ostravice Vodní tok, ostatní 
plochy, zeleň 

3A4-5 Biol.regenerace 

 
 
V rámci zpracovaného Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES na území 
Moravskoslezského kraje (ACERIS, RNDr. Jiří Kocián, Ing.Boleslav Julínek, Svatava 
Poláková, 11/2007) jsou vymezeny územní systémy ekologické stability nadregionální a 
regionální úrovně.  
 
 
Situace ÚSES dle Generelu 
nadregionálního a 
regionálního ÚSES na území 
Moravskoslezského kraje  
 
(ACERIS, RNDr. Jiří Kocián, 
Ing.Boleslav Julínek, Svatava 
Poláková, 11/2007) 
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Nadregionální biokoridor Ostravice zahrnuje NRBK K 101 – vodní osu a NRBK K 101 – 
nivní osu. 
 
Charakteristiky prvků ÚSES (dle Generelu nadregionálních a regionálních ÚSES K 101) 
 
NRBK K 101 – vodní osa  
Vodní osa směřuje od soutoku s Odrou, kde se napojuje na vodní osu NRBK K 100 a 
postupně je vedena  tokem Ostravice přes Ostravu a následně část Frýdku Místku a dále je ve 
vazbě na toky Morávky a Mohelnice vedena do CHKO Beskydy.  Lokalizace trasy je dána 
jednoznačně vazbou  na vodní prostředí v korytech vodních toků. Do vodních os se regionální 
biocentra nevkládají (poloha zdánlivě vložených regionálních biocenter je vkládána na průběh 
nivní osy NRBK.  
 
NRBK K 101 – nivní osa 
Nivní osa je vedena údolními nivami Ostravice, Morávky a Mohelnice v zásadě souběžně 
s vodní osou NRBK K 101 od soutoku s Odrou přes území měst Ostravy a Frýdku Místku až 
do CHKO Beskydy, kde dochází ke změně charakteru osy na mezofilní bučinnou. Délka 
souhrnného úseku nivních os NRBK K 100 a K 101 na území města Ostravy mezi RBC Pod 
Landekem a RBC 329 Hrabůvka překračuje cca o 1 km maximální přípustnou délku. Jak 
uvádí zpracovatel generelu, v daném úseku nelze žádné další regionální biocentrum vymezit. 
Dále uvádí generel, že při zpřesňování vymezení biokoridoru v prostoru nivní osy NRBK 
v zastavěných územích sídel (zejm. Ostravy a Frýdku Místku) nelze vždy striktně požadovat 
splnění metodikou požadovaných prostorových parametrů (minimální šířky biokoridoru 
v prostoru osy a vkládání lokálních biocenter). 
 
Nadregionální biokoridor podél řeky Ostravice přirozeně propojuje Beskydy s Ostravskou 
pánví. Po stránce funkčnosti je oslaben, mnohé úseky jsou dlouhodobě nefunkční. Uspokojivě 
biokoridor funguje na k.ú. Hrabová a Kunčice. Průchod městem je problematický, není zde 
možné umístit biocentrum odpovídajícího charakteru. Za částečně  funkční lze považovat 
úsek nad soutokem  Ostravice s Odrou. Do biokoridoru jsou  začleněna i unikátní biocentra 
reprezentující mozaiku antropických stanovišť s jejich specifickou sukcesí. Takovým 
biocentrem je biocentrum na haldě Hrabůvka a interakční prvek na Hrušovské haldě s téměř 
stepním charakterem vegetace (mimo řešené stavby). 
 
Město Ostrava nechalo zpracovat  „US Územní systém ekologické stability města Ostravy“ 
(G-Consult, spol.s r.o Ostrava, 2007). Uvedený materiál aktualizuje územní systémy 
ekologické stability, které byly schváleny v rámci územně plánovací dokumentace. Tento 
materiál prověřil stav územních systémů ekologické stability, zatím nebyl schválen a slouží 
jako podklad pro přípravu nové územně plánovací dokumentace. Materiál sloužil jako 
podpůrný podklad z hlediska jednotlivých částí zejména vložených biocenter lokálního 
významu v rámci tohoto posouzení. 
 
Z Územního plánu města Ostravy, Generelu nadregionálního a regionálního ÚSES na území 
Moravskoslezského kraje i posouzení „US Územní systém ekologické stability města 
Ostravy“ firmou G-Consult, spol.s r.o., vyplývá, že územní systém ekologické stability je 
významně ovlivněn situováním trasy biokoridoru v antropogenní zóně města a celý tah 
vyžaduje regeneraci a revitalizaci území. 
Realizaci jednotlivých navrhovaných částí stavby je nutné provést s ohledem na zabezpečení 
funkčnosti biokoridoru nadregionálního významu s ohledem na ostatní prvky vyšší 
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hierarchické úrovně se současným zabezpečením funkčnosti vložených prvků územních 
systémů lokálního významu. 
 
Obecně závazná vyhláška  Moravskoslezského kraje č.5/2006 uvádí v části „Ochrana přírody 
a krajiny, územní systémy ekologické stability“ (bod 11.), že u stávajících biocenter a 
biokoridorů je nutné uskutečňovat  opatření vedoucí k dosažení přirozené druhové skladby 
bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, nepřípustné jsou rušivé činnosti a 
činnosti snižující ekologickou stabilitu.  
Toto posouzení v další části uvádí jednotlivé části stavby s posouzením, zda tato stavba bude 
rušivou činností snižující ekologickou stabilitu a za jakých podmínek je možné provést 
kompenzaci případných vlivů stavby se stanovením možného zabezpečení řešení 
problematiky zabezpečení funkčnosti v rámci přípravy jednotlivých dílčích staveb. 
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny. V prostoru zájmového území se nenachází žádné zvláště chráněné území z 
kategorie národní park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
Stavba je situována v nivě a toku řeky Ostravice. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území záměru není součástí žádného přírodního parku.  
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do 
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita. 
 
Realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky 
významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti. 
 
- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové stavební postupy, které 
v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují negativní dopady 
spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
Významné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny vymezené 
taxativně v ustanovení § 3 odst. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jsou 
jimi lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a rašeliniště.  
Vodní tok a říční niva Ostravice je významným krajinným prvkem ze zákona. Investor bude 
postupovat  v souladu s e zákonem č, 114/1992 Sb. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. V blízkosti se nachází Slezskoostravský hrad, 
objekt nebude stavbou ovlivněn nebo dotčen. 
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- na území hustě zalidněná  
Vlastní záměr neovlivní oblast hustě zalidněnou. Záměr je situován mimo přímý dosah 
zástavby. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem 
k typu využití ve stávající lokalitě.  
Z důlního hlediska je zájmové území situováno v sousedství zrušených dobývací prostor. 
Stavba bude zajištěna s ohledem na předepsané deformační parametry dle ČSN 730039.  
 
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Životní prostředí v místě zájmové lokality je možno v současnosti  ocenit jako relativně  
kvalitní jak po stránce krajinářské, tak i z hlediska kvality povrchových a podzemních vod.  
Vlastní stavba nebude znamenat zatížení pro předmětné území. 
Je možno konstatovat, že záměr svým provozem, při dodržování podmínek pro realizaci 
stavby a následně provozu, nepřesáhne únosné zatížení území v hodnocené oblasti. 
Při přípravě realizace navrhovaného záměru byly při přípravě záměru sledovány následující 
složky životního prostředí: 

- ovzduší a klima 
- voda 
- půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 
- flóra, fauna a ekosystémy 
- krajina a krajinný ráz 
- hmotný majetek a kulturní památky 

 
 
2.1 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou 
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 
Počet letních dnů      40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více  140 – 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů      30 – 40 
Průměrná teplota v lednu     -2 až -3 oC 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18 oC 
Průměrná teplota v dubnu     7 – 8 oC 
Průměrná teplota v říjnu     7 – 8 oC 
Průměrné roční srážky     746 mm 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   400 - 450 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období    200 - 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 – 60 
Počet dnů zamračených     120 – 150 
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Počet dnů jasných      40 – 50 
 
Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (1901- 
1950) je uvedena v následující tabulce: 
 
Teplotní a srážková charakteristika 
Tabulka č.6 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oC -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 
mm 25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32 
 
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor. 
 
Grafické znázornění větrné růžice 

 
 
 
 

                                                           
Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.7 

třída [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM  Součet 
I.t ř. 1,7 0,91 1,00 0,11 0,19 0,57 1,18 0,62 0,35 7,92 12,85 
II.t ř. 1,7 2,39 3,07 0,28 0,42 1,76 3,53 1,33 0,67 8,86 22,31 
II.t ř. 5 0,05 0,14 0,00 0,03 0,11 0,16 0,02 0,02 0,00 0,53 
III.t ř. 1,7 2,87 3,29 0,25 0,35 1,69 4,18 1,70 1,02 3,87 19,22 
III.t ř. 5 1,22 2,38 0,03 0,15 1,23 3,60 0,33 0,14 0,00 9,08 
III.t ř. 11 0,12 0,07 0,00 0,00 0,08 0,20 0,06 0,03 0,00 0,56 
IV.t ř. 1,7 1,36 1,19 0,14 0,20 0,61 1,68 0,97 0,95 2,36 9,46 
IV.t ř. 5 1,15 1,33 0,03 0,18 1,50 5,03 0,49 0,26 0,00 9,97 
IV.t ř. 11 0,49 0,34 0,01 0,05 1,04 2,74 0,46 0,20 0,00 5,33 
V.tř. 1,7 1,23 1,09 0,14 0,15 0,42 1,32 0,99 1,06 1,97 8,37 
V.tř. 5 0,23 0,10 0,01 0,29 1,00 0,37 0,03 0,29 0,00 2,32 
Sum (Graf) 12,02 14,00 1,00 2,01 10,01 23,99 7,00 4,99 24,98 100/100 

 
 
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava a Moravská Ostrava je uveden ve Věstníku MŽP č. 
4/2008 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - 
průměrná denní a roční koncentrace na ploše 100 % a 100 % obvodu, imise oxid dusičitý 
(NO2) - průměrná roční koncentrace na ploše 4,4 % obvodu, imise benzen - průměrná roční 
koncentrace na ploše 38 % obvodu a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na 
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ploše 100 % obvodu a imise arsenu - průměrná roční koncentrace na ploše 45,3 % obvodu pro 
ochranu zdraví lidí. 
 
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
 
Množství znečišťujících látek, které mohou být emitovány je nízké, z hlediska vlivu na zdraví 
málo významné. Tato množství nebudou mít významný vliv na veřejné zdraví.  
 
 
2.2 Voda  
 
Zájmové území náleží do povodí řeky Odry, jejího dílčího povodí 2-03-01 Ostravice od 
pramenů po ústí do Odry. V dalším členění spadá území do dílčího povodí 2-03-01-083 – 
Ostravice od Lučiny po ústí do Odry. 
Ostravice vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice u Starých Hamrů  v nadm. výšce 521 m, 
celková délka toku činí 65,1 km, povodí má plochu 826,8 km2. Ústí zprava do Odry 
v Ostravě-Hrušově v nadm. výšce 204 m, průměrný průtok u ústí činí 14,25 m3.s-1 . 
Na dolním toku přechází Ostravice do Ostravské pánve. Protéká   rovinou Ostravské nivy, 
tvořenou souvrstvím pleistocenních štěrkopísků a holocenních písčitohlinitých nánosů, na 
nichž vznikly typické a glejové fluvizemě.  Průměrné roční srážky činí 700-800 mm. 
 
Toky jsou ve správě Povodí Odry a kvalita povrchové vody v Ostravici je pravidelně 
sledována. 
 
Hydrologické podklady byly poskytnuty správcem toku - Povodí Odry, státní podnik. 
 
Ostravice, pod Lučinou: 
Hydrologické pořadí   2 – 03 – 01 - 083 
Plocha povodí    816,38 km2 

Průměrný roční průtok  15,5 m3 s-1 

 
 
N-leté průtoky (m3s-1)  
Tabulka č.8 

Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 
200 265 377 466 570 806 842 

 
M-denní průtoky (m3s-1) 
Tabulka č.9 

Q30d Q90d Q180d Q270d Q330d Q355d Q364d 
35,4 19 10,7 6,1 3,58 2,27 1,34 

 
Pro účely dalších stupňů dokumentace je navrženo provedení hydrogeologického průzkumu.   
 
Stavba se nachází v záplavovém území, vzhledem k charakteru stavby však nejsou navržena 
speciální opatření. Z hlediska povodňových průtoků je stavba navržena tak, aby negativně 
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neovlivnila odchod velkých vod, stavby nezasahují do průtočného profilu koryta, stupně jsou 
tvořeny Jamborovými prahy, které v případě velkých vod nesnižují průtočnou kapacitu koryta 
- svým tvarem minimálně ovlivňují výšku vzdutí horní vody při volném průtoku povodně a 
současně umožňuje volný průchod splavenin profilem stupně.  
 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek. 

 
 
2.3 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Zemědělská půda nebude záměrem stavby dotčena, stavba bude realizována na pozemcích, 
které jsou zařazeny jako ostatní plochy. 
 
Geologické   poměry 
Posuzovaný záměr je lokalizován do ostravské pánve, kterou budují karbonské sedimenty 
ostravského souvrství (cyklické střídání jílovců, prachovců a pískovců s výskytem uhelných 
slojí) mocné cca 2 800 m . V nadloží se vyskytují neogénní sedimenty (miocén). Jejich 
sedimentace byla zahájena ukládáním faciálně různorodých uloženin, které mají charakter 
štěrků, písků, suťových brekcií, slepenců a pískovců. Je popisován jako ostravský detrit. Jeho 
mocnost je nejčastěji v prvních stovkách m. Vývoj pánve  pokračoval sedimentací pelitických 
sedimentů ( prachovité a písčité jílovce ) o mocnosti až 200 m.  Kvartérní sedimenty jsou 
zastoupeny pleistocenními glacioofluviálními a glaciolakustrinními sedimenty a holocénními 
fluviálními sedimenty. Glacigenní sedimenty mají charakter písků, písčitých štěrků a jílů. 
Holocenní sedimenty jsou tvořeny písčitými štěrky, hlinitými písky a povodňovými hlínami. 
Mocnost glacigenních sedimentů je maximálně 60 m a to jen v přehloubených subglaciálních 
depresích. Mocnost holocenních sedimentů je nejčastěji do cca 6 m. Nejmocnější jsou 
v údolních nivách. Bývají kryty povodňovými hlínami.  
Z ostatních sedimentů se místně vyskytují sprašové hlíny, jejichž mocnost dosahuje až 10 m.  
Pro oblast Ostravy jsou velmi důležité antropogenní sedimenty.  
 
Hydrogeologické poměry 
Zájmové  území se nachází v hydrogeologickém rajonu č. 151 fluviální a glacigenní  
sedimenty v povodí Odry, subrajonu č.151-1 fluviální uloženiny Ostravice a Morávky. 
Hladina podzemní vody je v údolním dně vodoteče souvislá a nachází se mělce pod 
povrchem. V podloží hydrogeologického kolektoru se nacházejí málo propustné jíly. 
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Hydrogeologická mapa - výřez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

   
Průlinový kolektor    
 3 – fluviální sedimenty Odry 
 9  - vyšší nivní stupeň Ostravice 
11 – zábřežská terasa 
 
Puklinový kolektor 
23 – pískovce, prachovce a jílovce ostravské souvrství   
 
29 – antropogenní uloženiny 
 
31 – území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější úpravu (II.kategorie) 
32 - území s výskytem málo vhodné až nevhodné podzemní vody (III. kategorie) 
 
Z důlního hlediska se zájmové území nachází na jihozápadním okraji zrušeného dobývacího 
prostoru DP Slezská Ostrava. Doznívající vlivy na povrch jsou vymezeny V.skupinou. 
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2.4  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo proveden průzkum a posouzení dotčeného 
území.   
 
Průzkum území 
 
Říční kilometráž: 2,500 – 3,350, levý břeh 
 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Upravené až umělé koryto se svažitými hlinitými břehy zahloubené cca 3 m pod úroveň 
terénu říční nivy. Dno převážně štěrkovité. 
Převládajícím půdním typem jsou písčitohlinité fluvizemě s glejovým horizontem v horním 
povodňovém korytě v hloubkách okolo 1 m. 
V sousedství toku městský park.  
Břehový porost chybí, z bylinných druhů se nejčastěji vyskytuje Phalaris arundinacea 
(chrastice rákosovitá). Doprovodnou vegetace tvoří Betula pendula (bříza bradavičnatá), Acer 
platanoides (javor mléč), Tilia cordata (lípa malolistá). 
 
Převládá stg UFrc sup. = Ulmi-fraxineta carpini sup. = habro-jilmové jaseniny 3.vs, podél 
toku v úseku ř. km 2,500 – 2,900 pás stg Sf inf. = Saliceta fragilis inf. = vrbiny vrby křehké 
3.vs, výše pás stg QFr sup. = Querci roboris-fraxineta sup. = dubové jaseniny 3.vs. 
 
Říční kilometráž: 3,350 – 4,500, levý břeh 
 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Umělé koryto se svažitými hlinitými břehy na bázi zpevněnými kamenným záhozem, vnější 
povodňové koryto opevněno kamenným zdivem. Tok protéká cca 5 m pod úrovní terénu říční 
nivy. Dno převážně štěrkovité. 
Převládajícím půdním typem jsou písčitohlinité fluvizemě s glejovým horizontem v horním 
povodňovém korytě v hloubkách okolo 1,5 m. 
V sousedství toku městská zástavba. 
Břehový porost chybí, plocha zatravněna. 
 
Podél toku pás stg QFr sup. = Querci roboris-fraxineta sup. = dubové jaseniny 3.vs, na něj 
navazuje stg UFrc sup. = Ulmi-fraxineta carpini sup. = habro-jilmové jaseniny 3.vs. 
 
Říční kilometráž: 2,500 – 3,400, pravý břeh 
 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Upravené až umělé koryto se svažitými hlinitými břehy na bázi zpevněnými kamenným 
záhozem zahloubené cca  5 m pod úroveň terénu říční nivy. Dno převážně štěrkovité. 
Převládajícím půdním typem jsou písčitohlinité fluvizemě s glejovým horizontem v horním 
povodňovém korytě v hloubkách okolo 1,5 m a větších. 
Řeka protéká intravilánem města. 
Břehový porost chybí, ojediněle se vyskytuje Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), Salix fragilis 
(vrba křehká). Plocha zatravněna, místy jedinci Reynoutria japonica (křídlatka japonská). 
Převládá stg UFrc sup. = Ulmi-fraxineta carpini sup. = habro-jilmové jaseniny 3.vs, v úseku ř. 
km 3,100 – 3,400 podél toku pás stg QFr sup. = Querci roboris-fraxineta sup. = dubové 
jaseniny 3.vs.  
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Říční kilometráž: 3,400 –4,200, pravý břeh 
 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Umělé koryto se svažitými hlinitými břehy na bázi zpevněnými kamenným záhozem, vnější 
povodňové koryto opevněno kamenným zdivem. Tok protéká cca 5 m pod úrovní terénu říční 
nivy.Dno převážně štěrkovité. 
Převládajícím půdním typem jsou písčitohlinité fluvizemě s glejovým horizontem v horním 
povodňovém korytě v hloubkách okolo 1,5 m. 
V sousedství toku městská zástavba. 
Břehový porost chybí, plocha zatravněna. 
 
Podél toku pás stg QFr sup. = Querci roboris-fraxineta sup. = dubové jaseniny 3.vs, na něj 
navazuje stg UFrc sup. = Ulmi-fraxineta carpini sup. = habro-jilmové jaseniny 3.vs. 
 
Říční kilometráž: 4,200 – 4,700, pravý břeh 
 
Charakteristika ekotopu a bioty: 
Upravené koryto se svažitými  hlinitými břehy zahloubené 3-4 m pod úroveň terénu široké 
údolní nivy.  
Převládajícím půdním typem jsou písčitohlinité fluvizemě s glejovým horizontem v horním 
povodňovém korytě v hloubkách okolo 2 m. 
V sousedství toku silnice. 
Břehový porost podél vody chybí, na horní břehové hraně souvislý. Vyskytuje se Populus x 
canadensis (topol x kanadský), Tilia cordata (lípa malolistá), Acer pseudoplatanus (javor 
klen), Sambucus nigra (bez černý), Quercus robur (dub letní), Fraxinus excelsior (jasan 
ztepilý), Salix alba (vrba bílá), Crataegus monogyna (hloh jednosemenný). Podrost tvoří 
především Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá), zastoupeny jsou Urtica dioica (kopřiva 
dvoudomá), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Arrhenatherum elatius (ovsík 
vyvýšený),Tanacetum vulgare (vratič obecný), Cirsium oleraceum (pcháč zelinný). Z neofytů 
se vyskytuje Stenactis annua (hvězdovnice roční) a Erigeron canadensis (turanka kanadská). 
 
Zcela převládá stg UFrc sup. = Ulmi-fraxineta carpini sup. = habro-jilmové jaseniny 3.vs. 
 
Biologické hodnocení 
 
V rámci připravované stavby - investiční záměr  Statutárního města Ostravy „Revitalizace 
řeky Ostravice“ bylo zpracováno  „Biologické hodnocení  dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.., o 
ochraně přírody a krajiny“ Ing. Janem Hartlem, CSc., Petroviče u Karviné.  
Uvedené biologické hodnocení zahrnuje biologický průzkum území s vymezením 
problematiky všech staveb na území souvisejícím s prostorem vodoteče Ostravice ve vztahu 
k přírodním charakteristikám. Na základě závěrů tohoto hodnocení byla přijata celá řada 
opatření, pro omezení vlivů navrhované stavby na přírodní složky. Zároveň se dle údajů 
zpracovatele připravuje komplexní aktualizace  celého biologického hodnocení v prostoru 
vodoteče Ostravice. 
 
K projektu „Objekty na řece“ předal zpracovatel podkladové materiály pro zpracování záměru 
podle zákona 100/2001 Sb. (uvedeno v plném rozsahu dle Ing.Jana Hartla, CSc.): 
 
Poskytnuté informace vycházejí z Biologického hodnocení a aktuálních průzkumů v letech 
2008 a 2009.  
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Flora a její hodnocení: 
V místech záměru byly zjištěny následující druhy rostlin: 
Tabulka č.10 

bez černý Sambucus nigra 

břečťan popínavý Hedera helix 

bříza bělokorá Betula pendula 

dub letní Quercus robur 

dub zimní Quercus petraea 

habr obecný Carpinus betulus 

hloh obecný Crataegus laevigata 

hrušeň obecná Pyrus communis 

jabloň domácí Malus domestica 

jasan ztepilý Fraxinus excelsior 

jasmín Jasminum sp. 

javor babyka Acer campestre 

javor klen Acer pseudoplatanus 

javor mléč  Acer platanoides 

jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 

jírovec maďal Aesculus hippocastanum 

jmelí listnáčové Viscum album 

kalina obecná Viburnum opulus 

lípa malolistá (srdčitá) Tilia cordata 

líska obecná Corylus avellana 

maliník obecný Rubus idaeus 

ostružník sivý Rubus caesius 

pamelník bílý Symphoricarpos rivularis 

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 

růže šípková Rosa canina 

smrk obecný Picea abies 

střemcha obecná Padus avium 

šeřík obecný Syringa vulgaris 

škumpa ocetná Rhus typhyina 

tavolník vrbolistý Spiraca salicifolia 

topol bílý Populus alba 

topol černý Populus nigra 

topol kanadský Populus x canadensis 

topol osika Populus tremula 

trnka obecná Prunus spinosa 

trnovník bílý (akát) Robinia pseudoacacia 

třešeň ptačí Cerasus avium 

vrba bílá  Salix alba 

vrba křehká Salix fragilis 

vrba obecná (jíva) Salix caprea 

zerav západní Thuja occidentalis 
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bažanka vytrvalá Mercurialis perennis 

bedrník obecný Pimpinella saxifraga 

blatouch bahenní Caltha palustris 

bodlák nící Carduus nutans 

bodlák obecný Carduus acanthoides 

bojínek luční Phleum pratense 

bolševník obecný Heracleum sphondyllium 

bršlice kozí noha Aegopodium podagraria 

celík obrovský Solidago gigantea 

celík zlatobýl Solidago virgaurea 

čekanka obecná Cichorium intybus 

černohlávek obecný Prunella vulgaris 

černýš luční Melampyrum pratense 

čertkus luční Succisa pratensis 

česnáček lékařský Alliaria petiolata 

česnek medvědí Allium ursinum 

čičorka pestrá Coronilla varia 

čistec bahenní Stachys palustris 

čistec přímý Stachys recta 

devětsil bílý Petasites albus 

devětsil lékařský Petasites hybridus 

divizna Verbascum sp. 

divizna černá Verbascum nigrum 

divizna malokvětá Verbascum thapsus 

drchnička rolní Anagallis arvensis 

durman obecný  Datura stramonium 

dvouzubec nící Bidens cernua 

dymnivka dutá Corydalis cava 

hadí mord nízký Scorzonera humilis 

hadinec obecný Echium vulgare 

halucha vodní Oeanthe aquatica 

heřmánkovec nevonný Tripleurospermum inodorum 

hluchavka bílá Lamium album 

hluchavka nachová Lamium purpureum 

hluchavka skvrnitá Lamium maculatum 

hořčice polní Sinapsis arvensis  

hrachor jarní Lathyrus vernus 

hrachor luční Lathyrus pratensis 

hulevník lékařský Sisymbrium officinale 

huseník lysý Arabis glabra 

hvězdovnice roční Stenactis annua 

chmel obecný Humulus lupulus 

chrastavec rolní Knautia arvensis 
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chrastice rákosovitá Phalaroides arundinacea 

chrpa luční Centaurea jacea 

jahodník obecný Fragaria vesca 

jarmanka větší Astrantia major 

jehlice trnitá Ononis spinosa 

jestřabina lékařská Galega officinalis 

jestřábník Hieracium sp. 

jetel luční Trifolium pratense 

jetel plazivý Trifolium repens 

jetel zlatý Trifolium aureum 

jetelovec plazivý Amoria repens 

jílek mnohokvětý Lolium multiflorum 

jílek vytrvalý Lolium perenne 

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata 

jitrocel prostřední Plantago media 

jitrocel větší Plantago major 

kakost luční Geranium pratense 

kakost maličký Geranium pusillum 

kakost smrdutý Geranium robertianum 

karbinec evropský Lycopus europaeus 

kohoutek luční Lychnis flos-cuculi 

kokořík mnohokvětý Polygonatum multiflorum 

kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris 

kokrhel větší Rhinanthus major 

komonice  Melilotus sp. 

konitrud lékařský Gratiola officinalis 

konopáč sadec Eupatorium cannabinum 

konopice polní Galeopsis tetrahit 

kontryhel obecný Alchemilla vulgaris 

kopretina bílá Leucanthemum vulgare 

kopřiva dvoudomá Urtica dioica 

kostival lékařský Symphytum officinale 

kostřava luční Festuca pratensis 

kozí brada východní Tragogpogon orientalis 

krabilice zápašná Chaerophyllum aromaticum 

křehkýš vodní Myosoton aquaticum 

křen selský Armoracia rusticana 

křídlatka česká Reynoutriaxbohemica 

křídlatka japonská Reynoutria japonica 

kuklík městský Geum urbanum 

kyseláč luční Acetosa pratensis 

lakušník vodní Batrachium aquatile 

lebeda rozkladitá Atriplex patula 
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len luční Linum catharticum 

lilek potměchuť Solanum dulcamara 

lipnice luční Poa pratensis 

lipnice roční Poa annua 

lnice květel Linaria vulgaris 

lopuch pavučinatý Arctium tomentosum 

lopuch větší Arcticum lappa 

máchelka podzimní Lentodon autumnalis 

mák vlčí Papaver rhoeas 

mařinka vonná Galium odoratum 

máta rolní Mentha arvensis 

máta vodní Mentha aquatica 

mateřka trojžilná Moehringia trinervia 

merlík  Chenopodium sp. 

metlice trsnatá Deschampsia caespitosa 

mléč rolní Sonchus arvensis 

mléč zelinný Sonchus oleraceus 

mochna husí Potentilla anserina 

mochna nátržník  Potentilla erecta 

mochna sedmilistá Potentilla heptaphylla 

mochyně židovská Physalis alkekengi 

mrkev obecná Daucus carota 

mydlice lékařská Saponaria officinalis 

netýkavka malokvětá Impatiens parviflora 

netýkavka nedůtklivá Impatiens noli-tangere 

netýkavka žláznatá Impatiens glandulifora 

opletník plotní  Calystegia sepium 

orobinec širolistý Typha latifolia 

orsej jarní Ficaria verna 

ostrožka stračka Consolida regalis 

ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius 

pampeliška lékařská Taraxacum officinale 

pastinák setý Pastinaca sativa 

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris 

penízek rolní Thlaspi arvense 

pěťour malokvětý Galinsoga parviflora 

pcháč obecný Cirsium vulgare 

pcháč oset Cirsium arvense 

pcháč zelinný Cirsium oleraceum 

pitulník žlutý Galeobdolon luteum 

plicník lékařský Pulmonaria officinalis 

podběl lékařský Tussilago farfara 

pomněnka  Myosotis sp. 
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pomněnka rolní Myosotis arvensis 

popenec břečťanolistý Glechoma hederacea 

pryskyřník plamének Ranunculus flammula 

pryskyřník prudký Ranunculus acris 

pryšec chvojka Tithymalus cyparissias 

pryšec kolovratec Euphorbia helioscopia 

přeslička rolní Equisetum arvense 

psárka luční Alopecurus pratensis 

psineček obecný Agrostis canina 

pšeníčko rozkladité Milium effusum 

ptačinec velkokvětý Stelaria holostea 

ptačinec žabinec Stellaria media 

pupalka dvouletá Oenothera biennis 

pýr plazivý Elytrigia repens 

rákos obecný Phragmites australis 

rdesno blešník Persicaria lapathifolia 

rdesno červivec Persicaria maculosa 

rdesno hadí kořen Polygonum bistorta 

rdesno obojživelné Polygonum amphibium 

rdesno ptačí Polygonum aviculare 

rozrazil břečťanolistý Veronica hederifolia 

rozrazil potoční Veronica beccabunga 

rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys 

rožec obecný Cerastium holosteoides 

rožec rolní Cerastium arvense 

rukev obecná Rorippa sylvestris 

rukevník východní Bunias orientalis 

řebříček obecný Achillea millefolium 

řeřicha ladní Lepidium campestre 

řeřišnice luční Cardamine pratensis 

sedmikráska obecná Bellis perennis 

silenka dvoudomá Silene dioica 

sítina rozkladitá Juncus effusus 

sporýš lékařský Verbena oficinalis 

srha laločnatá Dactylis glomerata 

starček obecný Senecio vulgaris 

sveřep zelený Bromus viridis 

svízel povázka Galium mollugo 

svízel pravý Galium verum 

svízel přítula  Galium aparine 

svlačec rolní Convolvulus arvensis 

šalvěj luční Salvia pratensis 

šišák vroubkovaný Scutellaria galericulata 
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škarda dvouletá Crepis biennis 

šťavel růžkatý Oxalis corniculata 

štětka planá Dipsacus sylvestris 

štírovník růžkatý Lotus corniculatus 

šťovík kadeřavý Rumex crispus 

šťovík klubkatý Rumex conglomeratus 

tolice dětelová Madicago lupulina 

tolita lékařská Vincetoxicum hirundinaria 

tomka vonná Anthoxanthum odoratum 

třezalka tečkovaná Hypericum perforatum 

tužebník jilmový Filipendula ulmaria 

úročník bolhoj Anthylis vulneraria 

vičenec ligrus Onobrychis viciifolia 

vikev ptačí Vicia cracca 

violka rolní Viola arvensis 

violka trojbarevná Viola tricolor 

violka vonná Viola odorata 

vlaštovičník větší Chelidonium majus 

vratič obecný Tanacetum vulgare 

vrbina obecná Lysimachia vulgaris 

vrbovka úzkolistá Cahmerion angustifolium 

zběhovec plazivý Ajuga reptans 

zemědým lékařský Fumaria officinalis 

zlatobýl kanadský Solidago canadensis 

zvonek kopřivolistý Camapnula trachelium 

porostnice Marchantia sp. 

přeslička rolní Equisetum arvense 

přeslička bahenní Equisetum palustre 

 
 
Jednotlivé posuzované úseky v okolí vodního toku Ostravice se z hlediska rostlinných 
společenstev hodně liší a jsou výrazně ovlivněny lidskou činností. Většinu společenstev lze 
označit jako antropogenní. Přírodě blízká společenstva se vytvářejí pouze lokálně na malých 
plochách. Velmi výrazným faktorem ovlivňujícím pestrost a druhové složení flóry jsou 
činnosti spojené s pravidelnou údržbou vodního toku – kosení porostů v nivě a na hrázích.  
Druhově odlišná společenstva jsou pak také typická pro náspy a valy v místech křížení 
vodního toku komunikacemi – silnice a železnice.  
Tak jako jinde v regionu i v okolí řeky Ostravice dochází k invazivnímu šíření nejen křídlatky 
(křídlatka japonská a křídlatka česká), ale i dalších invazních rostlin (netýkavka žláznatá, 
celík obrovský, zlatobýl kanadský aj.).  
Realizací záměru dojde k likvidaci jedinců, avšak v žádném případě nebudou ohroženy 
populace jednotlivých druhů.  
V průběhu sledování nebyl zaznamenán žádný druh patřící mezi zvláště chráněné dle 
aktuálního znění Přílohy č.1 Vyhlášky č.395/1992 Sb.  
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Fauna a její hodnocení 
 
V místech záměru byly doposud zjištěny následující živočišné druhy: 
Tabulka č.11 

bobr evropský Casor fiber L. SO 

hraboš  Microtus sp.  

hryzec vodní Arvicola terrestris  

ježek východní Erinaceus concolor  

ježek západní Erinaceus europaeus L.  

krtek obecný Talpa europaea L.  

kuna skalní Martes foina  

liška obecná Vulpes vulpes  

myšice  Apodemus sp.  

norník rudý Clethrionomys glareolus  

ondatra pižmová Ondatra zibethicus  

potkan Rattus norvegicus  

prase divoké Sus scrofa L.  

rejsek obecný Sorex araneus  

srnec Capreolus capreolus  

veverka obecná Sciurus vulgaris L. O 

vydra říční Lutra lutra SO 

zajíc polní Lepus europaeus  

bažant obecný Phasianus colchicus  

bekasina otavní Gallinago gallinago  

bělořit šedý Oenanthe oenanthe SO 

bramborníček černohlavý Saxicola torquata O 

bramborníček hnědý Saxicola ruberta O 

brhlík lesní Sitta europaea  

brkoslav severní Bombycilla garulus O 

břehule říční Riparia riparia O 

budníček menší Phylloscopus collybita  

budníček větší Phylloscopus trochilus  

cvrčilka říční Locustella fluviatilis  

cvrčilka zelená Locustella naevia  

čáp bílý Ciconia ciconia O 

čáp černý Ciconia nigra SO 

čečetka zimní Carduelis flammea  

čejka chocholatá Vanellus vanellus  

červenka obecná Erithacus rubecula  

čírka modrá Anas querquedula SO 

čírka obecná Anas crecca O 

čížek lesní Carduelis spinus  

datel černý Dryocopus martius  

dlask tlustozobý Coccothraustes coccothraustes  
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drozd brávník Turdus viscivorus  

drozd kvíčala Turdus pilaris  

drozd zpěvný Turdus philomelos  

havran polní Corvus frugilegus  

hohol severní Bucephala clangula SO 

holub domácí  Columba livia f. domestica  

holub doupňák Columba oenas  

holub hřivnáč Columba palumbus  

holub věžák  Columba livia f. fera  

hrdlička divoká Streptopelia turtur  

hrdlička zahradní Streptopelia decaocto  

husa velká Anser anser  

hýl obecný Pyrrhula pyrrhula  

hýl rudý Carpodacus erythrinus O 

chřástal vodní Rallus aquaticus SO 

jestřáb lesní Accipiter gentilis O 

ji řička obecná Delichon urbica  

kachna divoká Anas platyrhynchos  

kalous ušatý Asio otus  

káně lesní Buteo buteo  

kavka obecná Corvus monedula SO 

konipas bílý Motacilla alba  

konipas horský Motacilla cinerea  

konipas luční Motacilla flava SO 

konopka obecná Carduelis cannabina  

kopřivka obecná Anas strepera O 

kormorán velký Phalacrocorax carbo O 

koroptev polní Perdix perdix O 

kos černý Turdus merula  

krahujec obecný Accipiter nisus SO 

králíček obecný Regulus regulus  

krkavec velký Corvus corax O 

křepelka polní Coturnix coturnix SO 

křivka obecná Loxia curvirostra  

kukačka obecná Cuculus canorus  

kulík říční Charadrius dubius  

kvakoš noční Nycticorax nycticorax SO 

labuť velká Cygnus olor  

labuť zpěvná Cygnus cygnus  

ledňáček říční Alcedo atthis SO 

lejsek černohlavý Ficedula hypoleuca  

lejsek šedý Muscicapa striata O 

linduška lesní Anthus trivialis  



 40 
 

 

linduška luční Anthus pratensis  

linduška rudokrká Anthus cervinus  

luňák červený Milvus milvus KO 

luňák hnědý Milvus migrans KO 

lyska černá Fulica atra  

lžičák pestrý Anas clypeata  

mlynařík dlouhoocasý Aegithalos caudatus  

morčák bílý Mergus albellus  

morčák velký Mergus merganser KO 

moták lužní Circus pygargus  

moták pochop Circus aeruginosus O 

moudivláček lužní Remiz pendulinus O 

orel mořský Haliaeetus albicilla KO 

orlovec říční Pandion haliaetus KO 

ostříž lesní Falco subbuteo SO 

pěnice černohlavá  Sylvia atricapilla  

pěnice hnědokřídlá Sylvia communis  

pěnice pokřovní Sylvia curruca  

pěnice slavíková Sylvia borin  

pěnkava jikavec Fringilla montifringilla  

pěnkava obecná Fringila coelebs  

pěvuška modrá Prunela modularis  

pisík obecný Actitis hypoleucos SO 

polák chocholačka Aythya fuligula  

polák velký Aythya ferina  

poštolka obecná Falco tinnunculus  

potápka malá Tachybaptus ruficollis O 

potápka roháč Podiceps cristatus O 

puštík obecný Strix aluco  

racek bělohlavý Larus cachinnans  
racek 
bělohlavý/středomořský Larus cachinnans/michahellis  

racek bouřní Larus canus  

racek černohlavý Larus melanocephalus SO 

racek chechtavý Larus ridibundus  

racek stříbřitý Larus argentatus  

rákosník obecný Acrocephalus scirpaceus  

rákosník proužkováný Acrocephalus schoenobaenus  

rákosník velký Acrocephalus arundinaceus SO 

rákosník zpěvný Acrocephalus palustris  

rehek domácí Phoenicurus ochruros  

rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus  

rorýs obecný Apus apus O 

rybák obecný Sterna hirundo SO 
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sedmihlásek hajní Hippolais icterina  

skřivan polní Alauda arvensis  
slavík modráček 
středoevropský Luscinia svecica cyanecula SO 

slavík obecný Luscinia megarhynchos O 

slavík tmavý Luscinia luscinia SO 

slípka zelenonohá Gallinula chloropus  

sluka lesní Scolopax rusticola O 

sojka obecná Garrulus glandarius  

sova pálená Tyto alba  

stehlík obecný Carduelis carduelis  

straka obecná Pica pica  

strakapoud malý Dendrocopos minor  

strakapoud prostřední  Dendrocopos medius O 

strakapoud velký Dendrocopos major  

strnad luční Miliaria calandra KO 

strnad obecný Emberiza citrinella  

strnad rákosní Emberiza schoeniclus  

střízlík obecný Troglodytes troglodytes  

sýkora babka Parus palustris  

sýkora koňadra Parus major  

sýkora lužní Parus montanus  

sýkora modřinka Parus caeruleus  

sýkora parukářka   Parus cristatus  

sýkora uhelníček Parus ater  

sýkořice vousatá Panurus biarmicus SO 

šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris  

šoupálek krátkoprstý Certhia brachydactyla  

špaček obecný Sturnus vulgaris  

ťuhýk obecný Lanius collurio O 

ťuhýk šedý Lanius excubitor O 

včelojed lesní Pernis apivorus SO 

vlaštovka obecná Hirundo rustica O 

vodouš bahenní Tringa glareola  

vodouš rudonohý Tringa totanus KO 

volavka bílá Egretta alba SO 

volavka popelavá Ardea cinerea  

vrabec domácí Passer domesticus  

vrabec polní Passer montanus  

vrána černá Corvus corone  

vrána šedá Corvus cornix  

zvonek zelený Carduelis chloris  

zvonohlík zahradní  Serinus serinus  

žluna šedá Picus canus  
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žluna zelená Picus viridis  

žluva hajní Oriolus oriolus SO 

kuňka žlutobřichá Bombina variegata SO 

ropucha obecná Bufo bufo O 

ropucha zelená Pseudepidalea viridis SO 

rosnička zelená Hyla arborea SO 

skokan hnědý Rana temporaria L.  

skokan skřehotavý Rana ridibunda KO 

skokan zelený Pelophylax esculentus. SO 

ještěrka obecná Lacerta agilis SO 

užovka obojková Natrix natrix O 

hrouzek obecný Gobio gobio  

jelec tloušť Leuciscus cephalus  

lipan podhorní  Thymallus thymallus  

mřenka mramorovaná Barbatula barbatula  

okoun říční Perca fluviatilis  

pstruh obecný Salmo trutta  

střevle potoční Phoxinus phoxinus O 

vranka obecná Cottus gobio O 

perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus  

bolen dravý Aspius aspius  

plotice obecná Rutilus rutilus  

lesklice měděná Cordulia aenea  

motýlice lesklá Calopteryx splendens  

motýlice obecná Calopteryx virgo  

páskovec kroužkovaný Cordulegaster annulatus  

šidélko brvonohé Platycnemis pennipes  

šidélko kroužkované Enallagma cyathigerum  

šidélko rudoočko Erythromma najas  

šidélko větší Ischnura elegans  

šídlatka velká Lestes viridis  

šídlatka zelená Lestes virens  

šídlo královské Anax imperator  

šídlo luční Brachytron pratense  

šídlo modré Aeshna cyanea  

šídlo tmavé Anax parthenope  

šídlo velké Aeshna grandis  

vážka černořitná Orthetrum cancellatum  

vážka červená Crocothemis erythracea  

vážka čtyřskvrnná Libellula quadrimaculata  

vážka obecná Sympetrum vulgatum  

vážka ploská Libellula depressa  

vážka žlutavá Sympetrum flaveolum  
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babočka admirál Vanessa atalanta  

babočka bíle C Polygonia c-album  

babočka bodláková Vanessa cardui  

babočka jilmová Nymphalis polychloros  

babočka kopřivová Aglais urticae  

babočka osiková Nymphalis antiopa  

babočka paví oko Inachis io  

babočka síťkovaná Araschnia levana  

batolec červený Apatura ilia O 

bělásek Realův Leptidea reali  

bělásek rezedkový Pontia daplidice  

bělásek řepkový Pieris napi  

bělásek řepový Pieris rapae  

bělásek řeřichový Anthocharis cardamines  

bělásek zelný Pieris brassicae  

bělopásek topolový Limenitis populi  

hnědásek jitrocelový Melitaea athalia  

kovolesklec gama Autographa gamma  

modrásek bahenní Maculinea nausithous  

modrásek kozincový Glaucopsyche alexis  

modrásek krušinový Celastrina argiolus  

modrásek nejmenší Cupido minimus  

modrásek štírovníkový Cupido argiades  
ohniváček celíkový Lycaena virgaureae  

ohniváček černočárný Lycaena dispar SO 

ohniváček černokřídlý Lycaena phlaeas  
ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe  
okáč bojínkový Melanargia galathea  

okáč černohnědý Erebia ligea  

okáč ječmínkový Lasiommata maera  

okáč luční Maniola jurtina  
okáč poháňkový Coenonypha pamphilus  

okáč prosíčkový Aphantopus hyperantus  

okáč pýrový Pararge aegeria  

okáč strdivkový Coenonnympha aracania  

okáč zední Lasiommata megera  

ostruháček březový Thecla betulae  

otakárek fenyklový Papilio machaon O 

perleťovec dvanáctitečný Boloria selene  
perleťovec malý Issoria lathonia  

perleťovec nejmenší Boloria dia  

perleťovec stříbropásek Argyronome paphia  

perleťovec větší Fabriciana aglaia  
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soumračník čárečkovaný Thymelicus lineola  

soumračník čárkovaný Hesperia comma  

soumračník jahodníkový Pyrgus malvae  

soumračník jitrocelový Carterocephalus palaemon  

soumračník metlicový Thymelicus sylvestris  

soumračník rezavý Ochlodes sylvanus  
žluťásek čičorečkový Colias hyale  

žluťásek řešetlákový Gonepteryx rhamni  
žluťásek tolicový Colias erate  

blýskáček řepkový Meligethes aeneus  

hnojník obecný Aphodius fimetarius  

hrobařík obecný Necrophorus vespillo  

chrobák velký Geotrupes stercorarius  

kněžice  Graphosoma lineatum  

kněžice obilná Eurygaster maura  

kovařík  Athous sp.  

kovařík černý Hemicrepidus niger  

kozlíček vrbový Lamia textor  

krasec lesklý Anthaxia nitidula  

křísek obecný Euscelis incisus  

křísek polní Psammotettix alienus  

mandelinka bramborová Leptinotarsa decemlineata  

mandelinka mátová Chrysomela coerulans  

mandelinka šťovíková Gastroidea viridula  

mandelinka topolová Melasoma populi  

ohniváček červcový Pyrochroa coccinea  

páchník hnědý Osmoderma eremita SO 

páteříček obecný Cantharis rustica  

páteříček žlutý Rhagonycha fulva  

potápník rýhovaný Acilius sulcatus  

potemník moučný Tenebrio molitor  

ruměnice pospolná Pyrrhocoris apterus  

slunéčko čtrnáctitečné Coccinula quatuordecimpustulata  

slunéčko dvanáctičetné Thea vigintiduopunctata  

slunéčko dvojtečné Adalia bipunctata  

slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata  

střevlík fialový Carabus violaceus  

střevlík měděný Carabus cancellatus  

svižník Cicindela sp. O 

svižník polní Cicindela campestris O 

tesařík čtyřskvrný Leptura quadrifasciata  

tesařík pižmový Aromia moschata  

tesařík skvrnitý Strangalia maculata  
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virník obecný Gyrinus substriatus  

vodomil černý Hydrous piceus  
zlatohlávek chlupatý 
(huňatý) Tropinota hirta SO 

kovařík hladký Athous subfuscus  

boděnka malinká Punctum pygmaeum  

bruslařka Gerris sp.  

bzikavka Chrysops relictus  

bzučivka obecná Calliphora vicina  

bzučivka rudohlavá Calliphora vomitoria  

cvrček polní Gryllus campestris  

čmelák luční Bombus pratorum O 

čmelák polní Bombus agrorum  O 

čmelák zemní Bombus terrestris O 

chrostík Hydropsyche angustipennis  

jepice dvoukřídlá Cloeon dipterum  

jepice obecná Ephemera vulgata L.  

klíště obecné Ixodes ricinus L.  

kloš jelení Lipoptena cervi  

klošovití Hippoboscidae  

kobylka Pholidoptera griseoaptera  

kobylka luční Roeseliana roeselii  

kobylka zelená Tettigonia viridissima  

komár obtížný Culex molestus  

krtonožka obecná Gryllotalpa gryllotalpa  

křísek obecný Euscelis incisus  

křižák obecný Araneus diadematus  

křižák pruhovaný Argiope bruennichi  

lovčík hajní Pisaura mirabilis  

maloočka smaragdová Micrommata roseum  

masařka obecná Sarcophaga carnaria  

molice Aleyrodinea sp.  

moucha domácí Musca domestica  

mravenec Lasius sp.  

mravenec obecný Lasius niger   

mšice hlohová Dysaphis crataegi  

mšice zelná Brevicorine brassicae  

ovád hovězí Tabanus bovinus  

pestřenka Cheilosia sp.  

pošvatka Perla marginata  

ptakotrudka ptačí Ornithomyia avicularis  

sametka rudá Trombidium holosericeum L.  

saranče luční Chorthippus montanus  

slíďák mokřadní Pardosa amentata  
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slíďák tlustonohý Alopecosa cuneata  

srpice obecná Panorpa communis  

srpice skvrnitá Panorpa germanica  

stonožka Lithobius sp.  

škvor obecný Forficula auricularia   

tiplice Tipula sp.  

včela medonosná Apis mellifera  

vodoměrka štíhlá Hydrometra stagnorum  

vosa obecná Paravespula vulgaris  

vosa útočná Vespula germanica  

vosíci Polistes sp.  

zlatoočka obecná Chrysopa carnea  

hladovka chlumní Ena montana  

hlemýžď zahradní Helix pomatia L.  

jantarka obecná Succinea putris  

oblovka lesklá Cochlicopa lubrica  

páskovka keřová Cepaea hortensis  

páskovka žíhaná Cepaea vindobonensis  

plzák hnědý Arion subfuscus  

plzák španělský Arion lusitanicus  

suchomilka obecná Helicella obvia  

rak říční Astacus astacus L. KO 

stínka obecná Porcellio scaber  

svinka obecná Armadillidium vulgare  

pijavice koňská Haemopis sanguisuga  

žížala mléčná Octolasium lacteum  

žížala obecná Lumbricus terrestris  

 
Pozn.: O – ohrožený druh, SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený 
 
U živočichů mohou práce spojené s realizací záměru vést k likvidaci jedinců některých druhů. 
Jedná se zejména o živočišné druhy vázané na vodní tok, jeho břehy a na okolní zemní 
stanoviště. Mohlo by dojít k ohrožení také některých zvláště chráněných druhů živočichů. 
Toto se týká zejména ryb, obojživelníků a plazů.  
Nejvýraznější vliv budou mít práce v korytě řeky – budování objektů. Toto se dotkne zejména 
ryb a některých vývojových stádií dalších živočichů (např, pulce žab, larvy vážek apod.).  
Kromě skutečnosti, že může dojít k fyzické likvidaci živočichů, bude velmi výrazným 
přímým vlivem změna stanovištních podmínek – např. umístění slunících ploch. Z tohoto 
důvodu bylo navrženo, aby umístění slunících ploch umožňovalo jejich využití pro odpočinek 
při migraci pro drobné živočichy (obojživelníci, plazi, drobní zemní savci, brouci apod.).  
Úpravou záměru podle připomínek orgánů ochrany přírody budou nepříznivé vlivy na vodní 
organismy zmírněny – zlepšení migrační prostupnosti a vytvoření větší variability životních 
podmínek pro organismy vázané přímo na vodní tok. Pozitivní přínos je v tom, že současný 
záměr nepovede k úplnému přehrazení vodního toku a k vytvoření, pro řadu živočichů, 
neprůchodné migrační překážky.  
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Fauna vykazuje vysokou druhovou variabilitu zejména v oblasti dolního toku – nad soutokem 
s Odrou. Realizace záměru v intravilánu města nebude mít tak výrazný vliv přímo na 
jednotlivé druhy a populace, ale dojde k ovlivnění funkce biokoridoru, kterou je nutno 
kompenzovat.  
Základním opatřením je směřovat práce, které negativně ovlivňují přírodní složky, mimo 
vegetační období, nebo alespoň mimo období rozmnožování živočichů (březen – srpen).  
Zemní práce vždy směrovat tak, aby živočichové měli možnost úniku na sousední lokality a 
nebyli zatlačováni například do vodního toku. Je nutno také eliminovat ohrožení živočichů 
padáním do výkopů apod. , které působí, zejména na obojživelníky,  jako zemní pasti.  
V případě zásahů do koryta vodního toku je nutné, ve spolupráci s Českým rybářským 
svazem, před započetím prací provést odlov rybí osádky a její přesun na místa zásahem 
nedotčená.  Rozsah odlovu a přesun je nutno koordinovat v závislosti na stavu vody a dalších 
faktorech. 
Během stavebních prací i po jejich skončení bude nutno sledovat výskyt živočichů a následně 
vyhodnotit vliv stavebních činností ne jednotlivé druhy  - zvláštní pozornost věnovat zvláště 
chráněným druhům.  

 
(dle Ing.Hartl, CSc.) 
 
Na základě provedeného hodnocení, dalších konzultací s odbornými pracovišti a další 
přípravě stavby bylo rozhodnuto o opatřeních, která jsou z hlediska omezení vlivu na floru a 
faunu navržena. Tato kompenzační opatření jsou v současné době řešeny samostatným 
projektem „Revitalizace Ostravice,  Kompenzační opatření v km 0,000 – 5,100“, 
zpracovávaným Hydroprojektem Ostrava. Tento projekt se zabývá úsekem od soutoku 
Ostravice s Odrou  po vítkovické jezy na řece Ostravici. 
 
Realizována budou kompenzační opatření, která pro stavby v řešeném úseku zahrnují: 
 
• Ponechány budou přirozeně se vytvářející štěrkové lavice (v korytě iniciace štěrkových 

lavic dosypání říčního štěrku na vybraná odsouhlasená místa v korytě toku řeky Ostravice  
v úseku km  0,000 – 5,100), jejichž parametry  budou z hlediska správy vodního toku 
omezeny jejich výškou nad projektovanou niveletou dna. Maximální výška lavice bude 
určena výškou hladiny při průtoku Q180, minimální  hladinou průtoku Q270, zachována 
bude jejich proměnlivá výška dána nerovnostmi. 

• V prostoru bude provedeno zhodnocení výskytu zvlášť chráněných druhů, zejména raka 
říčního a zhodnocen případný transfer, zajištěna bude  dle zák.č.114/1992 Sb. výjimka u 
příslušného úřadu ochrany přírody. 

• Odtěžený materiál při údržbě lavic bude využit na iniciaci nebo dosypání lavic, materiál 
může být využit  k dosypání 5-8 m širokých sestupů na štěrkové lavice 

• Projekt bude koordinován s projektem údržby koryta Ostravice v km 1,17 – 3,37 – Povodí 
Odry s.p. 

• V rozšířené pravobřežní bermě v úseku těsně nad soutokem Ostravice a Odry bude 
vybudována terénní deprese v rozšířené pravobřežní bermě nad ústím Ostravice do Odry 
jako základ periodické tůně zavodnělé v době zvýšených průtoků, která bude mít velký 
význam pro vývoj juvenilních ryb a dalších vodních organismy, bude napojena na vodní 
tok tak, aby docházelo k jejímu občasnému zaplavování. Parametry tůně budou  nejméně 
15 x 4 m s orientaci podélné osy s osou koryta Ostravice. 

• Migrační zařízení na nově budovaných vzdouvacích objektech budou řešena jako přírodě 
blízké rampy a sklonu min. 1,25, světlé výšce profilu 4 m a s příčnými přepážkami 
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tvořenými balvany tak, aby šířka mezer mezi nimi se pohybovala v intervalu 7-15 cm, 
hloubka  vody v tůních  mezi přepážkami bude dosahovat 70 cm, rozdíl hladin na  
přepážkách nesmí přesáhnout 15 cm, dno rampy bude stabilizované, ponechané 
dostatečně drsné a dosypané hrubým říčním substrátem 

• Provedeno bude doplnění výsadeb (skupinová výsadba křovitých vrb, případně soliterních 
dřevin) tak, aby byly zohledněny nároky na funkčnost nadregionálního biokoridoru 

 
Návrh koncepce výsadeb bude řešen ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 
a následně uplatněn v rámci celé trasy. Návrh tůně včetně vegetačního doprovodu bude 
konzultován s odborným pracovištěm – Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. 
 
 
2.5  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek 
uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami 
vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů 
v krajinném systému.  
Záměr je navržen s ohledem na okolní prostory, jeho začlenění do prostoru navazujících 
prvků přírodních systémů je řešeno tak, aby objekt do území bez nadměrné míry zásahu byl 
začleněn.  
 
 
2.6 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
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2.7 Hodnocení 
 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.12 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo   x 
Vlivy na ovzduší a klima   x 
Vliv na hlukovou situaci   x 
Vliv na povrchové a podzemní vody  x  
Vliv na půdu   x 
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu   x  
Vliv na ekosystémy   x  
Vliv na krajinu  x  
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. 
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D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení.  
 
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány lokálně a po omezenou dobu 
škodliviny z provozu stavebních mechanismů. Stavební práce budou soustředěny do období 
řešení stavby, rozsah vlivů bude omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
V době po provedené stavbě nebude ovzduší znečištěno.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Vlastní stavba je situována mimo přímý dosah chráněných objektů, v nivě vodoteče 
Ostravice. V době stavby budou přípustné hodnoty dodrženy. Po realizaci stavby nebude 
sledována hluková zátěž. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu po dobu stavby bude prováděno externí firmou na základě smluvního 
vztahu, zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma. Po realizaci stavby nebudou 
odpady produkovány. 
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace stavby bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.  
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně při 
provádění prací není předpoklad narušení faktoru pohody. Stavba bude probíhat po omezenou 
dobu, nebude ovlivňovat pohodu obyvatelstva. 
Vodácký přístav je navržen pro umožnění přístupu k řece pro vodáckou veřejnost. 
Navrhované přístaviště bude umístěno na pravém břehu toku Ostravice, navazuje 
přístupovým chodníkem, který je řešen v rámci stavby cyklostezek,  na objekt loděnice.  
Navrhované stupně jsou umístěny v říčním km 4.200 a 3.210 Ostravice kolmo na směr 
proudění. Horní stupeň je umístěn cca 170 m nad mostem M.Sýkory, spodní stupeň je 
umístěn  cca 165 m pod lávkou na Kamenec.  
Vhodnou úpravou pro tvar stupňů z hlediska průchodu velkých vod za zvýšených průtoků, se 
v tomto případě jeví konstrukce Jamborova prahu. Svým tvarem minimálně ovlivňuje výšku 
vzdutí horní vody při volném průtoku povodně a současně umožňuje volný průchod splavenin 
profilem stupně. Uvedené stavby nebudou mít vliv na pohodu obyvatelstva. 
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a 
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Vůči 
přírodním složkám platí stejné závěry za předpokladu kázně při realizaci stavby a návštěvníků 
v době po realizaci.  
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

� Veškeré stavební práce budou  správnou organizací stavby minimalizovat vliv na okolní 
prostředí. Dodavatel stavby se bude chovat ohleduplně zejména vůči okolním přírodním 
složkám. Zpracován bude plán organizace výstavby zahrnující omezení možnosti ovlivnění 
přírodních složek území.   
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  
 
�   Práce budou prováděny mimo období rozmnožování živočichů (březen – srpen).  
Zemní práce vždy budou směrovány tak, aby živočichové měli možnost úniku na sousední 
lokality a nebyli zatlačováni například do vodního toku. 
Je nutno také eliminovat ohrožení živočichů padáním do výkopů apod., které působí, zejména 
na obojživelníky,  jako zemní pasti.  
 
� Při zásahu do koryta vodního toku je nutné, ve spolupráci s Českým rybářským svazem, 
před započetím prací provést odlov rybí osádky a její přesun na místa zásahem nedotčená.  
Rozsah odlovu a přesun bude koordinován v závislosti na stavu vody. 
 
� Provedeno bude zhodnocení výskytu zvlášť chráněných druhů, zejména raka říčního a 
zhodnocen případný transfer, zajištěna bude dle zák.č.114/1992 Sb. výjimka u příslušného 
úřadu ochrany přírody. 
 
� Během stavebních prací i po jejich skončení bude sledován výskyt živočichů a následně 
vyhodnocen vliv stavebních činností ne jednotlivé druhy  - zvláštní pozornost bude věnována 
zvláště chráněným druhům.  
 

� Investor stavby vytvoří v rámci stavby podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence. Nakládání s odpady bude prováděno v souladu 
s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
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� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami realizace záměru. 
 
� Realizována budou kompenzační opatření, která zahrnují: 
 
- ponechání přirozeně se vytvářející štěrkové lavice 
 
- v rozšířené pravobřežní bermě v úseku těsně nad soutokem Ostravice a Odry bude 

vybudována terénní deprese, která bude napojena na vodní tok tak, aby docházelo 
k jejímu občasnému zaplavování 

 
- migrační zařízení na nově budovaných vzdouvacích objektech budou řešena jako přírodě 

blízké rampy a sklonu min. 1,25, světlé výšce profilu 4 m a s příčnými přepážkami 
tvořenými balvany tak, aby šířka mezer mezi nimi se pohybovala v intervalu 7-15 cm, 
hloubka  vody v tůních  mezi přepážkami bude dosahovat 70 cm, rozdíl hladin na  
přepážkách nesmí přesáhnout 15 cm, dno rampy bude stabilizované, ponechané 
dostatečně drsné a dosypané hrubým říčním substrátem 

 
- provedeno bude doplnění výsadeb tak, aby byly zohledněny nároky na funkčnost 

nadregionálního biokoridoru, návrh koncepce výsadeb bude řešen ve spolupráci 
s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a následně uplatněn v rámci celé trasy. 

 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Záměr byl posouzen na základě zpracované dokumentace pro územní řízení  
stavby „Objekty na řece“ - SO 01 Vodácký přístav, SO 02 – Horní stupeň, SO 03 – Spodní 
stupeň“, Ing.Pavel Obroučka, ARKOS s.r.o. Ostrava, zpracovaného „Biologického hodnocení  
dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.., o ochraně přírody a krajiny“ Ing. Janem Hartlem, CSc., 
Petroviče u Karviné a k projektu „Objekty na řece“ předaných zpracovatelem podkladových 
materiálů aktualizace na základě přijatých opatření dle Ing.Janem Hartlem. Poskytnuté 
informace vycházejí z Biologického hodnocení a aktuálních průzkumů v letech 2008 a 2009.  

 Zároveň bylo využito materiálu „Geobiocenologická mapa příbřežního pásma vodních toků  
 ve správě Povodí Odry a.s.“ Ostravice, říční kilometr: 0,000 – 54,210, který zpracoval  Ústav 

lesnické botaniky, dendrologie a typologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity v Brně v roce 2000. 

 Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr je vázán k předmětnému území, vychází z připravovaných a realizovaných 
souvisejících staveb a jeho možnost umístění souvisí s uvedenými navrhovanými stavbami a 
není možné řešit v jiné variantě.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Situace širších vztahů – horní stupeň a vodácký přístav, měřítko 1 : 2 000 
Situace širších vztahů – dolní stupeň, měřítko 1 : 2 000 
 
„Objekty na řece“ - SO 01 Vodácký přístav, SO 02 – Horní stupeň, SO 03 – Spodní stupeň  

Vodácký přístav, zmenšeno 
Situace spodní stupeň, zmenšeno 
Situace  horní stupeň, zmenšeno 
Podélný profil řeky Ostravice – vzdutí, schéma 
 

 (dle Ing.Pavel Obroučka, ARKOS s.r.o. Ostrava) 
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměr stavby vychází z celkové koncepce navržené  v rámci urbanistické studie „Humanizace 
toku řeky Ostravice“, která byla zpracovaná pro investora Statutární město Ostrava v letech 
2003-2004 Architektonickou kanceláří ARKOS, spol. s r.o.  
Posláním této studie bylo hledat možnosti, jak přiblížit řeku a její okolí v oblasti, kde protéká 
městem, občanům a návštěvníkům města, jejich zájmům a životu. Tato studie navrhla úpravy, 
opatření a zásady, které  by pomohly výrazně posílit úlohu, kterou bude řeka Ostravice hrát v 
blízké budoucnosti v životě občanů i návštěvníků města. Navržené úpravy jsou komplexem, 
který se skládá z řady dílčích kroků – staveb, které byly v roce 2008 rozčleněny a 
dopracovány do podoby Investičního záměru „Revitalizace řeky Ostravice“. 
 
Součástí oznámení jsou navrhované stavby vodáckého přístavu, horní a spodní stupeň. Slunící 
plochy jsou související stavbou. 

V současné době je dotčená část území vodním tokem v intravilánu města Ostrava. Řešené 
území se nachází v korytě řeky Ostravice a přilehlých plochách v úseku od Hradní lávky při 
soutoku Ostravice s Lučinou po konec sídliště na Kamenci (zhruba v místech měřící stanice 
oblastního VH dispečinku). Teoretický podélný sklon koryta je J = 0,00135. Příčný tvar 
koryta tvoří dvojitý lichoběžník s šířkou ve dně 22,5 m. Stávající břehy toku Ostravice jsou 
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v lokalitě opevněny nasazenou patkou z lomového kamene se sklonem líce 1:1.5, šířkou 
v koruně 1.5 m a výškou cca 1.75 m nad teoretickou niveletou, bermy toku v příčném sklonu 
1:14 jsou tvořeny zatravněnou plochou. Bermy jsou ukončeny po obou stranách nábřežní zdí, 
nebo  náspem komunikací v ul. Místecké, příp.  svahy ochranných hrází. V současné době se 
na bermách nenachází žádné vzrostlé porosty. 

Navrhovaný vodácký přístav umožní přístup k řece Ostravici pro vodáckou veřejnost. Přístav 
navazuje na investiční záměr Vodáckého spolku Campanula  „Sportovní a zábavní cíle na 
soutoku Ostravice a Lučiny“ (loděnice s výletní restaurací), který je rovněž zahrnut do 
„Integrovaného plánu rozvoje Města“. Stavba „Sportovní a zábavní cíle na soutoku Ostravice 
a Lučiny“ byla posouzena v roce 2008 procesem posouzení dle zák.č. 100/2001 Sb. a 
posouzení bylo ukončeno ve zjišťovacím řízení.  
Konstrukce přístaviště s pevným molem zasahuje 6 m do pravobřežní bermy toku na celkové 
délce cca 35 m. Záliv přístaviště a pevné molo budou tvořeny z drátokamenných matrací – 
gabionů. Vodácký přístav je umístěn cca 90 m pod soutokem Ostravice s Lučinou – říční 
kilometr 4,50 Ostravice.  
Navrženo je vybudování 2 stupňů – horní a dolní stupeň pro zajištění konstantního vzdutí 
hladiny při průtoku řeky městem (vytvoří vodní zrcadlo). Tyto stupně – Jamborovy prahy -  
výšky 80 cm (objekt SO 02 – Horní stupeň) a 70 cm (objekt SO 03 – Spodní stupeň) budou 
z důvodu migrace živočichů žijících v řece doplněny o rybí přechody. Podoba rybích 
přechodů je dle projektu navržena dle požadavků Správy CHKO Poodří a AOPK ČR – 
středisko Ostrava. 
Břehy kolem stupňů budou upraveny po pohyb a rekreaci občanů kamennou dlažbou a 
dřevěnými platy a doplněny vhodnými vegetačními úpravami. Přístupy k jezům budou 
umožněny novými příp.rekonstruovanými schůdky do bermy, řešenými v rámci stavby 
cyklostezek. Horní stupeň je umístěn cca 170 m nad mostem Miloše Sýkory v říčním 
kilometru 4,2 Ostravice. Spodní stupeň je umístěn 165 m pod lávkou na Kamenec v říčním 
kilometru 3,21 Ostravice. 
Navrhovaná stavba bude koordinována s dalšími záměry správce toku – Povodí Odry s.p. a 
správce území – Statutární město Ostrava.– stavbami  „Revitalizace řeky Ostravice“ 
(Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov, sanace a rekonstrukce břehů, 
cyklostezky). 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou. Stavba je řešena s ohledem na specifiku navrhovaných staveb, zohledňuje 
vodohospodářské a  přírodovědné požadavky. 
Navržené řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena stavba je řešena 
přiměřeným způsobem s ohledem na okolní prostory prostředí a charakteristiky území. 
Respektuje další připravované aktivity v území. 
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 
– Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, ÚHA/2884/08/KLI z 15.4.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví 
seznam Evropsky významných lokalit. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Objekty na řece“ - SO 01 
Vodácký přístav, SO 02 – Horní stupeň, SO 03 – Spodní stupeň”  je přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

k realizaci za předpokladu realizace kompenzačních opatření. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: květen  2009 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 

 Ing.Pavel Obroučka, ARKOS s.r.o. Ostrava 
Miloš Lojda, Pöyry a.s. 
Ing.Jan Hartl, CSc. 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Situace širších vztahů – horní stupeň a vodácký přístav, měřítko 1 : 2 000 
Situace širších vztahů – dolní stupeň, měřítko 1 : 2 000 
 
„Objekty na řece“ - SO 01 Vodácký přístav, SO 02 – Horní stupeň, SO 03 – Spodní stupeň  

Vodácký přístav, zmenšeno 
Situace spodní stupeň, zmenšeno 
Situace  horní stupeň, zmenšeno 
Podélný profil řeky Ostravice – vzdutí, schéma 
 

 (dle Ing.Pavel Obroučka, ARKOS s.r.o. Ostrava) 
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